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Λονδίνο 5 ημέρες
Χαϊδελβέργη - Αλσατία - Στρασβούργο 5+1 ημέρες
Βερολίνο - Δρέσδη 4 ημέρες
Άμστερνταμ 4+1 ημέρες
Βαρκελώνη 4 ημέρες
Παρίσι - Disney 4+1 & 6 ημέρες
Μάλτα 4 ημέρες
Βαρσοβία - Κρακοβία 5 ημέρες
Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 4 & 5 ημέρες
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 4 & 5 ημέρες
Δαλματία - Λίμνες Πλίτβιτσε 5 ημέρες
Βιέννη - Βουδαπέστη 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα - Μπρατισλάβα 8 ημέρες
Special Βουδαπέστη 4&5 ημέρες
Glamour Ιταλία 5 ημέρες
Ρώμη 5 ημέρες
Ρώμη - Φλωρεντία 6 ημέρες
Κλασική Ιταλία 6 ημέρες
Σικελία - Μ.Ελλάδα - Ελληνόφωνα χωριά 6 ημέρες
Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
Dubai 5 ημέρες

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
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Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές εξωτερικού
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Λίμνες Β. Ιταλίας - Ελβετικό Πανόραμα 8 ημέρες
Special Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Δαλματικές ακτές - λίμνες Πλίτβιτσε 6 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Στα βήματα του Δράκουλα - Πανόραμα Ρουμανίας 5 ημέρες
Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
Αν. Ρωμυλία 4 ημέρες
Σόφια - Φιλιππούπολη 3 & 4 ημέρες
Βυζαντινή Οχρίδα 3 & 4 ημέρες
Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
Κωνσταντινούπολη 4 & 5 ημέρες
Αδριανούπολη 3 ημέρες
Αϊβαλί - Σμύρνη 4 ημέρες
Παράλια Μ. Ασίας 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
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Γύρος Πελοποννήσσου 5 ημέρες
Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι - Τολό 4 ημέρες
Μετέωρα-Καλαμπάκα-Ελάτη 3 ημέρες / Γύρος Πηλίου 3&4 ημέρες
Βάλια Κάλντα-Σαμαρίνα 3 ημέρες / Καρπενήσι-Λίμνη Κρεμαστών 3&4 ημέρες
Λακωνική Μάνη 4 ημέρες / Ακτές Ιονίου - Αχέρωντας 3 ημέρες
Δελφοί - Αράχωβα - Ναυπακτία 3 ημέρες
Τήνος 3 & 4 ημέρες
Όροι χρήσης

Αεροπορικές εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου,
6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων,
βαπορέτα-πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
* Πακέτο διακοπών: Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή & διατροφή στο
ξενοδοχείο που επιλέξατε.

Οδικές εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 2.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο
αρχηγό-συνοδό του γραφείου, 6. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή
σύνδεση), 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν),
Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Εκδρομές με μια διαδρομή αεροπορικώς & μια
οδικώς:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. Μεταφορές με
πολυτελή κλιματισζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή επιλεγμένα ξενοδοχεία, 4.
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, δημοτικοί
φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής:
Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος
διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως
παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων
ξενοδοχείο 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Μ. Βρετανίας. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να επισκεφθείτε την
πλούσια αγορά, ξεκινώντας τη βόλτα σας από την Όξφορντ Στριτ,
την πιο εμπορική οδό της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίντζεντ Στριτ,
τα αμέτρητα καταστήματα, όλα τα brand names της Μποντ Στριτ
και την Κάρναμπι Στριτ. Επειδη το Λονδίνο δεν ζει μόνον το πρωί,ζει
κυρίως το βράδυ, ετοιμάσαμε για εσάς μια διαφορετική περιήγηση.
Αλλωστε το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη
με θεματικους στολισμόυς, διαφορετικούς ανά συνοικία. Ξεκινάμε... Το
περιφημο Mayfair,το Chelsea με την περίφημη Kings Road, ο δρόμος
που σύμφωνα με την Αγκαθα Κριστι,οπου εμενε ο Ηρακλής Πουαρώ,
οι φωτισμένες γέφυρες του Ταμεση, θα αποτελέσουν την απαρχή
της βραδυάς. Αφού περάσουμε από την γέφυρα του Waterloo, όπου
κάποιος μπορεί να θαυμάσει το Λονδίνο από ψηλά, θα χαθούμε στα
σοκάκια των Docκlands εξερευνωντας τις διαδρομές που συχναζε ο
Τζάκ ο Αντεροβγαλτης. Ομως δεν θα μείνουμε εκεί, θα μεταφερθουμε
στο Μανχαταν του Λονδίνου, το περίφημο σύμπλεγμα ουρανοξύστων
του Canary wharf, όπου θα απολαύσουμε πάνω σε ένα τεχνητό νησί τα
ψηλότερα κτίρια της πόλης. Επιστροφή και περιήγηση στους θεματικους
Χριστουγεννιατικους φωτισμούς , σκηνικό που δίνει στην πόλη μια μορφή
βγαλμένη από την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων. Στην επιστροφή
μας περιμένει το περίφημο Σοχο, και το Covent Garden oπου σε μια
από τις πολλές παμπ ή στα εστιατόρια του θα ολοκληρώσουμε την
βραδυά μας.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πασίγνωστο
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ που είναι
και το καλύτερο στο είδος του, το μουσείο Φυσικής ιστορίας,
την Εθνική πινακοθήκη και φυσικά τον περίφημο τροχό της
χιλιετίας. Για το μεσημέρι προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό
Τάμεση με προορισμό την πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε
να επισκεφτείτε και το περίφημο αστεροσκοπείο. Το απόγευμα
επιστροφή δια μέσου των καναλιών του Κάναρι Γουάρφ, στο
Λονδίνο.

5 ημέρες
24/10

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας με τα
σημαντικότερα αξιοθέατα περνώντας πρώτα από το φημισμένο
Χάιντ Πάρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον. Έπειτα θα δούμε την
περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που αποτελεί το μοναδικό
μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία Τραφάλγκαρ από την
οποία διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, τόπος διαμονής της
Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας από το Κοινοβούλιο που
στεγάζει την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων και
θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο
Μπίγκ Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη
συνέχεια επίσκεψη στην οικονομική καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το
Χρηματιστήριο, την τράπεζα της Αγγλίας και τον αριστουργηματικό
καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Η μέρα μας θα ολοκληρωθεί με την
επίσκεψη στο Βρετανικό μουσείο από το οποίο δεν θα παραλείψουμε
φυσικά την πτέρυγα που φιλοξενούνται τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

- Απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
- Ελληνόφωνος συνοδός, μόνιμος κάτοικος Λονδίνου
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης
- Δώρο νυχτερινή περιήγηση στα αξιοθέατα & την
κοσμοπολίτικη ζωή της πόλης

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (προαιρετική)
Σήμερα το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει επίσκεψη δύο σημαντικών και ιστορικών
πόλεων καθώς επίσης και ενός ιστορικού κάστρου. Πρώτος μας σταθμός η
Οξφόρδη με τα υπέροχα κτίρια που χαρακτηρίζουν ένα από τα πιο σημαντικά
πανεπιστήμια του κόσμου. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή στην επαρχιακή Αγγλία
θα οδηγηθούμε στην πατρίδα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Στράτφορντ απόν Έιβον.
Επιστροφή στο Λονδίνο το απόγευμα. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΥΙΝΣΔΟΡ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Απευθείας πτήσεις

Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στον πύργο του
Γουίνσδορ. Ο πύργος-κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από την εποχή του
Γουλιέλμου του κατακτητή απλώνεται πάνω σε ένα πανέμορφο λόφο και τα
επιβλητικά του τείχη είναι θέαμα συναρπαστικό. Εκεί θα δούμε επίσης τα επίσημα
διαμερίσματα της Βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Σαίντ Τζώρτζ. Η περιήγηση
μας θα κλείσει με μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της ομώνυμης πόλης.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Κολμάρ

5 ημέρες
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Χαϊδελβέργη

Απευθείας πτήσεις για
Βασιλεία και επιστροφή
από Φρανκφούρτη για
την αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων

Χαϊδελβέργη-Αλσατία-Στρασβούργο
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη και γνωριμία με το συνοδό μας,
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των
κατοίκων. Ξεκινάμε την περιήγηση στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές,
ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές
Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320
χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο
οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Αποχωρώντας συνεχίζουμε για τη Γαλλία
και το Στρασβούργο. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού του κάτω
Ρήνου, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της
περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την
εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια ματιά
στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι
έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από
τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το
Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα,
το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν
είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και
το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος
χρόνος. Αργά το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

2η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για τα αμπέλια της. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά
μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες
της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης
αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο
της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που
διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και
χαράκτη Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής
μας στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη
Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην πόλη όπου άφησε την τελευταία του πνοή
ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική
πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Στρασβούργο.

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ , ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη, του Όφενμπουργκ, που ιδρύθηκε το 13 αιώνα και βρίσκεται μέσα σε καταπράσινη
τοποθεσία, πολύ κοντά στο ποταμό Ρήνο. Μοναδική ομορφιά του προσθέτουν τα χρωματιστά σπιτάκια, χαριτωμένα αγάλματα και κρήνες.
Συνεχίζουμε για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού,
στις όχθες του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές στο Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και
αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική
ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα από τα σημαντικότερα
της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και τελειώνοντας, μετάβαση στη Χαιδελβέργη. Μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής και τακτοποίηση στα
δωμάτια.

4η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια πόλη, η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο
πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης. Στον κεντρικό δρόμο της πόλης
βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’, το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του
Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς
και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και αγορές. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μανχαίμ., όπου θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα.
Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Και εδώ, συναντάμε ένα σημαντικό ποτάμι, το Μαίν,
το οποίο αποτελεί ορόσημο για την πορεία της πόλης. Η πόλη, μεταξύ άλλων, είναι γνώστη για τους ουρανοξύστες της στους οποίους
στεγάζονται το Γερμανικό Χρηματιστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Deutche Bank και άλλες υπηρεσίες. Στην πόλη και μόλις στα τέλη
του 19ου αιώνα εγκαινιάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης. Θα δούμε ακόμη, το Δημαρχείο της
πόλης και θα διασχίσουμε μια ιστορική μεταλλική πεζογέφυρα, στην οποία κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε μια πινακίδα στην
οποία αναγράφονται οι παρακάτω στίχοι του Ομήρου στα Ελληνικά «Πλέοντας μες το μελανό πέλαγος με αλλόγλωσσους ανθρώπους».
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
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Το Βερολίνο είναι μια πόλη που αλλάζει καθημερινά
από τον συνεχή βομβαρδισμό νέων trends και δεν
σταματά ποτέ να σου προτείνει νέες εκδοχές του εαυτού
του. Το Τείχος μπορεί να έπεσε, με τους ανθρώπους
Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου να ενώνονται, αλλά
οι διαφορές στη νοοτροπία και τις γειτονιές είναι έκδηλες
και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικές για τον επισκέπτη
του Βερολίνου. Ιστορία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, αγορές
και νυχτερινή ζωή που θα σας ενθουσιάσουν στην
μεγάλη αυτή πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα η Δρέσδη που
δικαιολογημένα αποκαλείται και ως “Φλωρεντία του
Έλβα”, μαγεύει τους επισκέπτες της με ένα σαγηνευτικό
μείγμα παράδοσης και μοντέρνου στιλ. Πετώντας,
απευθείας από Θεσσαλονίκη γίνε κι εσύ για τέσσερις
ημέρες μέλος μιας όμορφης παρέας στην πιο ζωντανή
πόλη!

Απευθείας πτήσεις

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 12.30 και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο
αεροδρόμιο, μας περιμένει ο Γιάννης, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου ο οποίος θα
είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από την
όμορφη πόλη. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Γιάννης θα μας δώσει τις πρώτες
απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ περιηγηθείτε στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του
Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε
την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και
εστιατόρια.

Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα
στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο
της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη.
Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού
Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα
Σέμπερ, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της
Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες
που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών
δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλέ
πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα.
Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στo
Bερολίνο.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για
μια τελευταία βόλτα στην ιστορική πόλη και το
μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και
την πτήση επιστροφής.

Στον ελεύθερο σας χρόνο με την καθοδήγηση του
τοπικού μας συνοδού σας προτείνουμε:
2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για ξενάγηση της πόλης.
Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του
σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο
Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του
σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά
στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν
στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της
17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης , το Τιεργκατεν. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί των μουσείων “ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο
περίφημο μουσείο της Πέργαμου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930. Έχει πάνω από
1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης
Ανατολής και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης. Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή σας.
Με την καθοδήγηση του Γιάννη δείτε ατομικά τα μέρη που σας ενδιαφέρουν. Τα
εμπορικά κέντρα του Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται
κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως
η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί
της οδού Kurfustendam . Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό
πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο
του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

- να περπατήσετε κατά μήκος των υπολειμμάτων
του Τείχους του Βερολίνου, που αποτελούσε ένα
φυσικό σύνορο Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου
και γκρεμίστηκε το 1989, χαράζοντας μια νέα εποχή
για τη Γερμανία και για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
- να επισκεφθείτε το Liquidrom, ένα σπα που
ελάχιστοι πέρα από τους ντόπιους γνωρίζουν, η
τοποθεσία του οποίου βρίσκεται σε μια κατακόμβη
η οποία χρονολογείται από το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε σε μια
φουτουριστική-techo ατμόσφαιρα τις υπηρεσίες
που προσφέρονται, και να ζήσετε μια μοναδική
κολυμβητική εμπειρία λόγω των περιεχομένων
αλάτων που σας βοηθούν να επιπλέετε χωρίς
ιδιαίτερη προσπάθεια.
- να γνωρίστε την πόλη με ποδήλατο και
παράλληλα γυμναστείτε με ένα Bike Tour!
- Αν ο καιρός το επιτρέπει μπορείτε επίσης να
κάνετε κανό στην καρδιά της πόλης.
- να επισκεφθείτε το Preußenpark - Ένα
“Ταϊλανδέζικο” πάρκο με street food στην καρδιά
του Βερολίνου

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

4+1 ημέρες

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση
για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ και γνωριμία
με τον Γιάννη, μόνιμο κάτοικο του Άμστερνταμ, ο οποίος θα
είναι μαζί μας, θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε
όπως πρέπει την υπέροχη αυτή πόλη. Κατά την μετάβαση μας στο
ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και
θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Το απόγευμα με την καθοδήγηση
του τοπικού μας συνοδού μπορείτε να κάνετε μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Αξίζει να δείτε , τους πάγκους με τους πλανόδιους
ανθοπώλες που πουλάνε τουλίπες από το Άμστερνταμ, τη
λουλουδαγορά Σίγκελ, τα φωτισμένα κανάλια, τα αμέτρητα
ποδήλατα και να απολαύσετε τις λατέρνες που γεμίζουν με
μουσική τους δρόμους. Προτείνουμε επίσης να μας ακολουθήσετε
σε μια προαιρετική κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της πόλης. Τα
πλοιάρια αυτά που αποτελούν μέρος της αστικής συγκοινωνίας
θα σας δώσουν τη δυνατότητα να διασχίσετε τα κανάλια και
να γνωρίσετε και να φωτογραφίσετε τα πλοιάρια-κατοικίες που
βρίσκονται στις όχθες.
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2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ύστερα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα περιηγηθούμε
στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασσα. Το
σκηνικό της πόλης συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου
μουσείου που με την πολυπολιτισμικότητά των κατοίκων της και
την ποικιλία των γεύσεων που προσφέρουν τα εστιατόρια της,
την έχουν καταστήσει μια από τις γνωστότερες και ωραιότερες
μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική
περιήγηση από το ιστορικό κέντρο, το οποίο οριοθετείται από
τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων ενώνονται
με 400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες για να δούμε μεταξύ
άλλων τον παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό
στάδιο «Αρένα», το Βασιλικό μουσείο Rijksmuseum, το οποίο
είναι σ’ ένα γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί τα πιο γνωστά
έργα ζωγραφικής της χώρας. Μη ξεχνάμε πως οι Ρέμπραντ,
Βερμέερ, Φρανς Χαλς, ο τραγικός ζωγράφος του 19ου αιώνα και
υστερότερος μάγος της οραματικής ζωγραφικής Πιέτ Μοντριάν,
ήταν όλα παιδιά της Ολλανδίας. Θα συνεχίσουμε με τη πανύψηλη
Δυτική εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του βασιλιά και τα υπόλοιπα
ενδιαφέροντα αξιοθέατα του κέντρου. Το απόγευμα στον ελεύθερο
χρόνο σας, απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown Café και
δοκιμάστε μεταξύ άλλων ψητό ψωμί από το Σουρινάμ, αγοράστε
παλιές μάσκες από την Ιάβα και υφάσματα στον αργαλειό από το
Μαρόκο.

Άμστερνταμ
3η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - MARKEN & VOLENDAM (προαιρετική εκδρομή)
Χάγη
Ντέλφ

Μετά το πρωινό και για όσους επιθυμούν θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά
χωριά Marken και Volendam, που έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό
τους χαρακτήρα και βρίσκονται στις όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας
Ζοιντρζε. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια του ομώνυμου χωριού,
όπως και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της
εκδρομής θα επισκεφθούμε ένα μύλο και ένα παραδοσιακό τυροκομείο,
όπου θα μας εξηγήσουν πως φτιάχνονται τα τυριά και στη συνέχεια θα
έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Το απόγευμα,
επιστροφή στο Άμστερνταμ. Το βράδυ μην παραλείψετε μια Late Night
βόλτα στη φημισμένη Red Light Distric!

4η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦ - ΧΑΓΗ
Αναχώρηση προαιρετικά για το Ντέλφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του
Ολλανδικού κράτους. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα των Διεθνών
Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι
της Ειρήνης», καθώς και τη μεγαλύτερη παραλία της χώρας την
“Scheveningen”. Το απόγευμα επιστροφή στο Άμστερνταμ.

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για
την απ’ ευθείας πτήση της επιστροφής μας.
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Λόφος Τιμπινταμπο

Σαγράδα Φαμίλια

4 ημέρες
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 07.00 και πτήση για Βαρκελώνη στις 09.00. Άφιξη στις 11.15.Αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη με ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μόνζουικ με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα
το 1992 και φωτογραφηθείτε με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί
αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επίσκεψής σας στην Βαρκελώνη. Θα δούμε επίσης το
περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη
της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της
κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά της Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Αυτό που είναι
ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό
μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, θέατρο και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις
διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, θα επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού ανοιχτό στο κοινό καθώς επίσης στην περιοχή
της Αραγονίας θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό που θυμίζει το μαντολάτο παραδοσιακό
γλύκισμα της Καταλονίας. Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους
δρόμους LasRamblas και ViaLaietana, την πλατεία PlazaCatalynya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά κτίρια,
με τη γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα της περιοχής. Η Γοτθική Συνοικία μοιάζει με
λαβύρινθο και έχει αρκετές ήσυχες γωνιές όπου μπορείτε να χαλαρώσετε. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Εουλάλια
που χτίστηκε το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Χρόνος ελέυθερος, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA - ΠΑΡΚ ΓΟΥΕΛ
Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με το περίφημο CampNou ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και
έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική
εμπειρία για φίλους του ποδοσφαίρου και μη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα,
την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του
Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του ΚαταλανούΑntonyGaudi την περίφημη
Bασιλική της LaSagradaFamilia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και που δεν
αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 2010
εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Έπειτα θα ανεβούμε
στο Φαλακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο πάρκο της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900
από τον μεγάλο μοδερνιστή αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί. Θα θαυμάσουμε το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυμένο με την τεχνοτροπεία
trencandis ένα είδος ψυφιδωτού από σπασμένα πλακάκια, γυαλιά και τούβλα, την αλχημική σαλαμάνδρα, το ρόζ σπίτι του Γκαουντί, την
αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα στο παραμύθι του Χάνσελ και της Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του πάρκου. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Rablas.

3η ημέρα: ΓΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ SALVADOR DALI (Προαιρετική)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά από μια όμορφη διαδρομή ξεκινάμε περιήγηση στην ιστορική πόλη της Γιρόνας. Mία πόλη δυνατή, ζωντανή,
ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη, διαθέτει έναν επιβλητικό καθεδρικό ναό.Ο συγκεκριμένος είναι ο ναός της Σάντα Μαρία,χτίστηκε
το 1416 και είναι ο μεγαλύτερος ναός γοτθικού τύπου παγκοσμίως! Επόμενη επίσκεψη μας είναι στην εβραϊκή συνοικία ElCall η οποία αποτελεί
άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χωρόχρονο της πόλης. Η συγκεκριμένη είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες στην Ευρώπη. Λίγο πιο
κάτω βρίσκεται το ποτάμι και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών μοιάζουν να κρέμονται κυριολεκτικά
πάνω από το ποτάμι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Φιγκέρες, μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα σύνορα της Γαλλίας. Είναι
η γενέτειρα του παγκοσμίου φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. Θα έχουμε επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το οποίο
στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά του έργα που προκαλούν δέος. Επιστροφή στη Βαρκελώνη, στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΤΙΜΠΙΝΤΑΜΠΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και επισκεψη-ξεναγηση στο Τιμπιντάμπο, τον ψηλότερο λόφο της Βαρκελώνης με 512 μέτρα ύψος όπου στην κορυφή του βρίσκεται
η εκκλησία Σαγράδο Κοραθόν αντίγραφο της Sacré Coeur της Μονμάρτρης. Ανηφορίζοντας τον λόφο θα διασχίσουμε την Λεοφώρο
Τιμπιντάμπο με τα μοδερνιστικά σπίτια, το μπλε τραμ και τις εντυπωσιακές βίλες καθώς βρισκόμαστε στην πιο ακριβή συνοικία της πόλης.
Αφού φτάσουμε στην πλατεία της εκκλησίας απεναντί μας θα αντικρίσουμε την είσοσο σ΄ ένα από τα παλαιότερα λούνα πάρκ της Ευρώπης.
Τέλος θα επισκεφθούμε την εκκλησία και θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή θέα της Βαρκελώνης ανεβαίνοντας με τον ανελκυστήρα στο
καμπαναριό της εκκλησίας όπου δεσπόζει το άγαλμα του Χριστου.Νωρις το απογευμα μεταφορα στο αεροδρομιο για την πτηση της
επιστροφης.

4+1 & 6 ημέρες
-

Mόνο απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
Όλες οι αναχωρήσεις είναι εγγυημένες
Ελληνόφωνη συνοδός - μόνιμος κάτοικος Παρισιού
Διαμονή στο κέντρο του Παρισιού

1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι.
Άφιξη στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τους τοπικούς μας συνοδούς, τη Σοφία
και το Γιώργο, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο Παρίσι και θα μας ξεναγήσουν,
φροντίζοντας να γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη φημισμένη πόλη και
τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την
πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί τον
λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να
κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το
νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή
La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του
Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν αρκετή αυτή η περιήγηση
μπορείτε να συνεχίσετε με μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα
αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια
πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα
ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου,
την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο,
όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και τις προτομές των μεγάλων
μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την πολυτελή
πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από το
μέταλλο των κανονιών, τα οποία του αντινάχτηκαν στη μάχη καθώς και το
ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας,
την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον
κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το
κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε
το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους του Λουξεμβούργου, όπου και θα
κατέβουμε από το λεωφορείο προκειμένου να απολαύσουμε τους κήπους με
το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων, στη
συνέχεια θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και
περνώντας μέσα από την γειτονία των Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία
των Παρισίων, η οποία αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού
παγκοσμίως και θα θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές
αντηρίδες και τα τεράστια Βιτρό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα περίφημα
ανάκτορα των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του
Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης
πόλης από το μηδέν. Αξίζει ακόμη μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα τα
βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για το βράδυ
σας προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του
Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς
την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή
να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Όσοι πάλι το επιθυμούν
μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα, όπου περνώντας από την εκκλησία της
Αγίας Μαγδαληνής θα κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ, όπου και σας
προτείνουμε να καθίσετε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα Πε). το οποίο
κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκαρνιέ.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου,
στο μουσείο παγκόσμιας προβολής. Στην ξενάγησή
μας θα δούμε στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη
της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”,
την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του
Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α.
Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του
Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού, τον άλλοτε
βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε
περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα πολύ
σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού κτισμένο
από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή
θα περάσουμε το κτίριο από την εσωτερική του αυλή,
όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως βρισκόμαστε σε
μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια
επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται
για ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους,
περιτριγυρισμένους από πολυτελείς boutique και καφέ. Η
βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας
Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η
κατασκευή της ξεκίνησε το 1861, προορισμένη να γίνει η
έδρα της όπερας του Παρισιού. Το θέατρο αποκαλείται
και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική λυρική
σκηνή στο Παρίσι. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για
αγορές στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και
Printemps. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ
ιδίων. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο φημισμένο
καμπαρέ Λίντο.

Μουσείο Λούβρου
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Ζήστε το Παρίσι, όπως
οι μόνιμοι κάτοικοι με τη
βοήθεια της αρχηγού μας.

Δώρο

εκδρομή στις
Βερσαλλίες
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του
συνοδού μας να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη
μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις
όλων των ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να
περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε
το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα
μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο
και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε
στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Μετά
την επιστροφή στο Παρίσι, προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα ,
το “Midnight in Paris”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του
Γούντι Άλεν. Θα συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και
από εκεί θα περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα
περάσουμε και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την
πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες φτάνουν να δουν. Από
την πλατεία της Βαστίλης σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε
στα γύρω στενά όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες
εικόνες.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ : ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ / ΚΑΣΤΡΟ
ΣΑΝΤΙΓΥ

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την καθοδήγηση
της τοπικής μας συνοδού προτείνουμε…
να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η
ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που
περικλείει την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος
Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε
να κάνετε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο Val d’Europe με τα πολλά
επώνυμα καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής, όπου ο
κάθε επισκέπτης ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση σε κάθε του
δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους τους επώνυμους οίκους μόδας
και κάνετε τις αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές.

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει χαρίσει
τις ομορφιές της σαν φόντο των πιο λαμπερών
ονείρων, έχει γίνει το σκηνικό για μεγάλους
κινηματογραφικούς και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί
και έχει αγαπηθεί όσο καμιά πόλη στον κόσμο, για
να γίνει σύμβολο και μύθος. Απολαύστε το Παρίσι
όπως ακριβώς σας ταιριάζει και θυμηθείτε πως για
να το γνωρίσετε μια επίσκεψη δεν είναι αρκετή!

Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας
προτείνουμε 2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις
Κάστρο Σαντιγύ
νορμανδικές ακτές, πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων.
Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την πανέμορφή
και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό,
γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι
Χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο από
λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον
18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή
αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την
ευκαιρία να θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος
μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο
χρόνο στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο
για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Στο πρόγραμμα 4+1 ημέρες η νυχτερινή περιήγηση γίνεται την 2η ημέρα
και την 5η ημέρα έχουμε ελεύθερο χρόνο και μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής

Ένα πρόγραμμα με
απευθείας πτήσεις της
για να γνωρίσετε το
πανέμορφο νησί !

4 ημέρες
25/10

ΔΩΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΑΛΤΑΣ 5D
1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 5D

2η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΜΠΑΤ - Τα Αλί

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με το συνοδό μας,
τον Πάρη Συναχείρη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία
των κατοίκων. Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου,
τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που
αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την
ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ.
Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό
ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο
φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του
Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται
στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με
ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα
στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής.
Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική
θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων
που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και το
ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του
νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη
στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με
τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα
δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα
φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα δούμε
το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον
πιο εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ.
Ο ναός ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία των
Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε
δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του
Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Μάλτα 5D, όπου θα μας παρουσιαστεί σε ένα 5διάστατο βίντεο η ιστορία
της Μάλτας. Ιδιαίτερα ειδικά εφέ, καθίσματα που κουνιούνται, σπρέυ με αέρα
και νερό θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό.
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe Cordina, γνωστό από τους
τουριστικούς οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Για το
βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν
από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην
άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και
τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό
δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα,
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό
κέντρο της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη
έκταση από τη Νάξο, έχει περίπου 480000 κατοίκους,
βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πυκνότητα πληθυσμού
στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, θα δείτε
κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε
τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον
τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί,
όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο
παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο
αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη <σιωπηλή
πόλη>, όπως αποκαλείται, την Μεδινα, υποδηλώνοντας
τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που
είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει
στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες
Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα.
Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693.
Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη
αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική
συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη
βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ
αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι
συνδυασμένη με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι
η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας.
Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών
της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική
ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει
περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν.
Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα
πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα
θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά
περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και
νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε την
αριστοκρατική κοινότητα του Attard και τους περίφημους
κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό μέγαρο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να
φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να
δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο
ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.
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Αξίζει...
- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη Βαλέτα
- να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μενού, την fenkata,
κουνέλι συνοδευόμενο συνήθως με μακαρόνια
- να δοκιμάσετε το εθνικό ποτό τους, το kinnie, ένα
αφρώδες αναψυκτικό
- να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τους κήπους
Upper Barrakka
Το μέρος που πρέπει να επισκεφθείτε
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο
επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο για
να θαυμάσουν τα μεσαιωνικά κάστρα,
τις ωραίες ακτές, τα αναγεννησιακά
αγάλματα, το έντονο τοπικό χρώμα κι
ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της
Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού θα
σας εντυπωσιάσει!

- να επισκεφθείτε την περιοχή Sliema και Paceville,
τουριστικά θέρετρα του νησιού που σφύζουν από ζωή
- να δείτε την ακτή Golden Bay, αλλά και την Ramla
Bay στο Γκότσο
- να επισκεφθείτε το εργοστάσιο της PLAMOBIL, στο
οποίο κυκλοφορούν δύο φιγούρες εμπνευσμένες από
την αρχαία Ελλάδα, ο Δίας και η Αθηνά!

3η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) - MALTA
LOCAL COOKING CLASS
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή
στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο
δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας,
μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο
ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα
σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα
συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε
η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε
το Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη
σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το
επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα επισκεφθούμε και το
γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα σας προτείνουμε
να γνωρίσετε την μαλτέζικη κουλτούρα και στο φαγητό!
Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, κατευθυνόμαστε
προς ένα κεντρικό εστιατόριο, όπου εκεί θα μάθουμε να
φτιάχνουμε βήμα - βήμα αυθεντικές μαλτέζικες γεύσεις,
υπό την καθοδήγηση local chef! Φοράμε τις ποδιές μας,
πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλεία και «ριχνόμαστε»
στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας, με
δοκιμάζοντας τις γεύσεις με τη συνοδεία ενός ποτηριού
κρασιού!

4η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), MAΡΣΑΣΛΟΚΚ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3
πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια,
έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία
του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και
σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια
υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και
έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους,
Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους
Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την
μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα
Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των
Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι
του δήμιου. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για γεύμα
στο παραδοσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκκ. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Άφιξη στην πολη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μάθημα μαγειρικής σε εστιατόριο
από τοπικό σεφ με παραδοσιακές συνταγές
Η Μάλτα είναι ένα προορισμός που τελευταία έχει μπει
στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών.
Το γραφείο μας έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια
στο γραφικό νησί με αποκλειστικές απευθείας
ναυλωμένες πτήσεις από Θεσσαλονίκη με τελευταία
αυτά της περιόδου του Πάσχα, του Αγ. Πνεύματος,
αλλά και την περίοδο του 15Αυγουστου. Κάθε φορά
οι ταξιδιώτες ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον
προορισμό και τις υπηρεσίες μας, οπότε προτείνουμε
για άλλη μια φορά να επισκεφθείτε το μοναδικό αυτό
νησί για να γνωρίσετε την Ανοιξιάτικη Μάλτα.
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών
στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη Σικελία και
την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες
και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες. Το κράτος της,
περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά
Γκότζο, Κομίνο, Φίλφα και Γκομινότο (από αυτά
κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της
Μάλτας είναι η Βαλέτα.
Γκόζο

Κρακοβία

5 ημέρες
24/10

Βαρσοβία

Κρακοβία

Μοναδικό
Πρόγραμμα

Απευθείας πτήση για
Βαρσοβία & επιστροφή
από Κρακοβία χωρίς
περιττά χιλιόμετρα

1η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Άουσβιτς

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τη συνοδό μας, την Αλμπένα Καραϊσκου,
η οποία έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις
τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. Στη συνέχεια απευθείας πτήση για
την Ιστορική πόλη της Βαρσοβίας. Άφιξη και χωρίς να χάνουμε χρόνο θα ξεκινήσουμε την
περιήγηση της πόλης που περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο
πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην ξενάγηση θα δούμε,
μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί
πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής
Seim. Στη συνέχεια θα δούμε το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από
τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού
και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει
την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια της
πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί,
που τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους
του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια στο πολυτελές
DOUBLE TREE BY HILTON. To απόγευμα, με την καθοδήγηση του συνοδού, περιπλανηθείτε στη
γραφική πόλη και απολαύστε τα φωταγημένα αξιοθέατα.

2η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για εκδρομή στην κοντινή
Ζελάσοβα Βόλα, τη γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Θα έχουμε επίσκεψη
στο σπίτι-μουσείο που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός και χρόνο για γνωριμία με την
πόλη. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην Βαρσοβία για επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους
του ανακτόρου Βιλάνοφ που εντυπωσιάζει κυρίως για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι
κήποι του που επισκεπτόμαστε, πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος
χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές Βερσαλλίες». Το απόγευμα προτείνουμε να
περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της
Βασιλικής Οδού.
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Βαρσοβία

Γνωρίστε τα στολίδια της

Πολωνίας
Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της
Πολωνίας, Βαρσοβία και Κρακοβία,
αποτελούν
ένα
μοναδικό
κράμα
αρχιτεκτονικής και ταμπεραμέντου. Η
Βαρσοβία βρίσκεται στη καρδιά της
χώρας τόσο από γεωγραφική όσο και
από πολιτική άποψη. Περπατώντας στη
παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι
το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί
σε σωρό ερειπίων στον 2ο παγκόσμιο
πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με
απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα
από αρχεία και παλιές φωτογραφίες. Ό,τι
της λείπει σε αρχαιότητα το κερδίζει σε
δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα
της Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα
με τη Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής
και
αποτελεί
μια
πόλη-κόσμημα
που κρύβει θησαυρούς γοτθικής και
αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής
και
τόνους τέχνης. Θεωρείται η χαϊδεμένη
πόλη της χώρας με μια θαυμάσια Παλιά
Πόλη. Για την περίοδο της 28ης 2017
σας προσφέρουμε για άλλη μια χρονιά
απευθείας ναυλωμένες πτήσεις της ASTRA AIRLINES ειδικά σχεδιασμένες για
την συγκεκριμένη εκδρομή.

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα

3η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην πρωτεύουσα, κατευθυνόμαστε στη νότια Πολωνία, στην περίφημη Κρακοβία. Καθοδόν θα
επισκεφθούμε στην Τσεστοχόβα το φημισμένο μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. Η επόμενη
επίσκεψη δεν χρειάζεται συστάσεις όχι μόνο γιατί βρίσκεται στον κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
αλλά γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης του τρίτου Ράιχ, τον πλέον μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, όπου
βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 1,1 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεικτα συναισθήματα σε μια ιδιαίτερα
συγκλονιστική ταξιδιωτική εμπειρία. Το απόγευμα φτάνουμε στην Κρακοβία και τακτοποιούμαστε στα δωμάτια. Το βράδυ με την καθοδήγηση
του συνοδού, κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της και απολαύστε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες
μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο
Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με
την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου
παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής
Πολωνών ζωγράφων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής
μπορείτε να εξερευνήσετε. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε
επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με
υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα,για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο
στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα
υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια
γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Μετά την
επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι επιστρέφουμε στην Κρακοβία, και μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

4&5 ημέρες
24&25/10

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των
100 πύργων. Άφιξη και ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό
μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα
οίκων μόδας,τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα
κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική
εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους
του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της
Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων
της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου
Φυσικής Ιστορίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελέυθερος.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη
(Hrantsani),την Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται στον λόφο της
Mala Strana,θα δούμε το μοναστήρι Strahov,το Loretto,το ανάκτορο
Schwarzenberg,το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το
οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον
χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο.Στην συνέχεια θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου,την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου,θα
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην πλατεία
της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. Έπειτα σας προτείνουμε μια
αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει
στο αυτί την ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των
γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια.
Απολαύστε πλούσιο μπουφέ με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική έξοδος
στο φημισμένο μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

JURIS INN 4* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, απέναντι από το σταθμό
Florenc του μετρό, ενώ απέχει 5 λεπτά από την Παλιά Πόλη της Πράγας και 2
στάσεις από την πλατεία Wenceslas. Δια θέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο,
αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
δωρεάν Wi-Fi, safe box και σεσουάρ.

IBIS WENCESLAS 3*
Βρισκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στην πλατεία Wenceslas και
προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει
μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.
Οι επισκέπτες του Ibis Praha Wenceslas Square μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τη σάουνα, την εσωτερική πισίνα και το γυμναστήριο του διπλανού Novotel
Praha Wenceslas Square
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Απευθείας Πτήσεις

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ
ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε δύο
εξαιρετικές επισκέψεις:
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία
στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας,όπως την αποκαλούν την Δρέσδη.
Φεύγοντας από την Πράγα προς τα Δυτικά θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά
κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης,όπως την όπερα Σέμπερ, τμήμα των
ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες
που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωογράφων αλλά
και το μουσείο της μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή
το βράδυ στην Πράγα.
ή
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ, η οποία
προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO και όχι άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας
της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της
και το κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την
μοναδική ομορφιά της παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ
περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας.
Πάνω από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του
πύργου, έδρα κάποτε της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των Rosenberg.
Το θέατρο του κάστρου, είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον
κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια,
την σκηνή και την σχετική τεχνολογία.Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού
ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά
στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας
Βοημίας, που βρίσκονταν κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg,
συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά για το θρυλικό
φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται κατά διαστήματα στα αγαπημένα
της μέρη. Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια και αφήστε τον χρόνο να
σας ταξιδέψει στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία.
Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη
λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του αυτοκράτορα Καρόλου
του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως
ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε,
Σίλλερ,Μπάζ κ.α. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

Κλεμεντίνουμ
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο κάστρο της
Πράγας στο περίφημο «Χρυσό Σοκάκι».Πλαισιωμένο από
τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου
Ντάλιμπορ αποτελούσε την έδρα των αλχημιστών και του
αυτοκρατορικού περίγυρου. Συνεχίζουμε με το φημησμένο
κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από
τους Ισουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και
έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την
μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο. Έπειτα
χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά
της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλα, επισκεφτείτε το
μουσείο φυσικής ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα μονοπάτια στην ρομαντική Πράγα.
Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή σας με τις
καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Κλεμεντίνουμ.

HILTON PRAGUE 5*

ADRIA 4* plus

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δίπλα στον ποταμό Μολδάβα και πολύ
κοντά στο εμπορικό κέντρι Palladium, ενώ ο σταθμός του μετρού βρίσκεται
μόλις 150 μέτρα μακρυά. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός
ξενοδοχείου 5*, όπως πισίνα, κέντρο ευεξίας, γυμναστήριο, εστιατόριο,
μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών,
συσκευές για καφέ ή τσάϊ και Wi-Fi.

Βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas στο κέντρο της πόλης της Πράγας, λίγα
μόλις λεπτά από την παλιά πόλη. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, χώρο στάθμευσης
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση,
συσκευές για καφέ ή τσάϊ και δωρεάν Wi-Fi.

Μπούτβα

Blagaj

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’.
Έλεγχος και πτήση για το γραφικό Μαυροβούνιο.
Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη σε μια από τις
παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500ετών)
την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες
ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με
έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο
στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης
δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση ότι μεταφέρεται
σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα τείχη να την
περιβάλλουν, τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και
τις εκκλησιές να την προστατεύουν. Στη συνέχεια,
άφιξη στο Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές.
Μία πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε
η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια
της ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε
ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Γαληνοτάτη,
αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία
και των δύο Αυτοκρατοριών. Αναχωρούμε και
διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης
βλέπουμε την ομορφιά με την οποία προίκισε η
φύση τη μικρή αυτή χώρα. Θα θαυμάσουμε το
Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα τα
σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια που
το περιβάλλουν. Επόμενη και τελευταία στάση
το Ντουμπρόβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού θα
γνωρίσουμε την φημισμένη πόλη.

Κοτόρ

Δαλματία

2n ημέρα: - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - MOUNTAIN BUGGIES

Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη
είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη
από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν
σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι
και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν
σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Σε αυτό το σημείο σας
προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην
πόλη επιβιβαζόμαστε στα buggies (κόστος 35ε) για να ακολουθήσουμε μια διαδρομή
που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης, μας προσφέρει
απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση περίπου της
διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο από το οποίο
εξαπολυόταν η επίθεση εναντίον της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου
του ‘91, όταν το Dubrovnik άντεξε μήνες σκληρής πολιορκίας. Ο τοπικός μας
συνοδός, που έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που δεν
θα πιστεύαμε, αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν
την φρίκη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Για την επιστροφή στην πόλη μπορείτε να
επιλέξετε το τελεφερίκ που συνδέει το βουνό με το κέντρο της πόλης και να δείτε
από ψηλά την υπέροχη αυτή πόλη.

Μόσταρ

Από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο Ντουμπρόβνικ για παιδιά κάθε ηλικίας είναι
αυτή η off road διαδρομή στο βουνό με υπέροχη θέα στην πόλη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες
ικανότητες οδήγησης αλλά σίγουρα είναι μια εμπειρία που θα σας ενθουσιάσει!

Γνωρίστε από κοντά την πόλη
που έγιναν “γυρίσματα” του περίφημου

WALKING TOUR
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Ντουμπρόβνικ

Ντουμπρόβνικ

4&5 ημέρες
24&25/10

3n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το
περίφημο Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν
του Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη , με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα . Το Μόσταρ
της Βοσνίας , δίνει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη , όταν απάρτιζαν την ενιαία Γιουγκοσλαβία.
Αφήνοντας πίσω , τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών , έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών , που τόσο έντονα διαφαίνονται
στα σοκάκια της πόλης , στα παζάρια της , στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και τη
Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Θα δούμε επίσης το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις
πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ και το ξενοδοχείο μας. Μετά το δείπνο η βόλτα στην παλιά πόλη, κρύβει τη
χάραξη ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ Ευρώπης και Βαλκανίων.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα, γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Μετά από μια φανταστική διαδρομή
κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό
Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε
το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα
με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που
περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία
του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκο Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να
περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων,
των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

5n ημέρα: ΒΟΣΝΙΑ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στην Βοσνία, στην γραφική πόλη Τρέμπινιε στα 30χλμ από το Ντουμπρόβνικ. Ο ποταμός Trebisnjica
περνάει μέσα από την καρδιά της πόλης ενώ η περίφημη Οθωμανική γέφυρα (Arslanagic Bridge) του 18ου αιώνα ενώνει τις δύο πλευρές της
πόλης. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στην παλιά πόλη και θα επιστρέψουμε για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ. Μια τελευταία
γεύση από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν την πόλη μετατρέποντάς την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά
είναι ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την Κροατία, τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο. Όλες αυτές τις χώρες
που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει τραβήξει τη δική της πορεία.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ.
από την παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove,
είναι ένα τέλειο μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και
αρμονίας. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα
περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση
επίπεδης οθόνης και συλλογή από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν
να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα
ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

VALAMAR CLUB 3*
Βρίσκεται στη χερσόνησο Babin Kuk λίγο έξω από την πόλη του Ντουμπρόβνικ
και παρέχει εύκολη πρόσβαση στην Παλιά Πόλη. Διαθέτει πισίνα, γυμναστήριο,
γήπεδα τενις, εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική
τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.

Ντουμπρόβνικ

Λίμνες Πλίτβιτσε

5 ημέρες
24/10

Δαλματία - Λίμνες Πλίτβιτσε

1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ
ΚΟΤΟΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - MOUNTAIN BUGGIES - DUBROVNIK BY
NIGHT

Συγκέντρωση
στο
αεροδρόμιο
‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’.
Έλεγχος και πτήση για το Μαυροβούνιο. Άφιξη
στην Ποντγόριτσα και αναχώρηση για μια υπέροχη
διαδρομή. Θα περάσουμε περιφερειακά από την
μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής
(3500ετών) την γραφική Μπούτβα την οποία θα
απολαύσουμε πανοραμικά και θα καταλήξουμε στο
φημισμένο Κότορ. Είναι μνημείο πολιτισμού της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία
πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής της.
Συνεχίζουμε βόρεια για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόληνησί), χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς. Χτίστηκε στις αρχές του
3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία
γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, καθώς και ένας
δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη
τουριστική υποδομή. Τελευταία μας στάση το Σπλιτ,
η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και παλαιότερος
ναύσταθμος της Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε
το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου
του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό,
το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη
προκυμαία της πόλης και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ «το διαμάντι της
Αδριατικής». Η πανοραμική θέα της Παλιάς πόλης ξαφνιάζει με την βενετσιάνικη
ομορφιά , περιτριγυρισμένη από τείχη, κάστρα και πύργους. Θα έχουμε επίσκεψη
στο ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ, όπου θα θαυμάσουμε το Φραγκισκάνικο
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου,
προστάτη της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία . Στη
συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να
απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Σε αυτό το σημείο σας προτείνουμε μια
υπέροχη εμπειρία. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη επιβιβαζόμαστε
στα buggies (κόστος 40ε) για να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που εκτός από
μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης, μας προσφέρει απίστευτη θέα
στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση περίπου της διαδρομής, θα
έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο από το οποίο εξαπολυόταν η
επίθεση εναντίον της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν
το Dubrovnik άντεξε μήνες σκληρής πολιορκίας. Ο τοπικός μας συνοδός, που έζησε
τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που δεν θα πιστεύαμε, αν οι
σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν την φρίκη του
πολέμου μέχρι και σήμερα. Για την επιστροφή στην πόλη μπορείτε να επιλέξετε το
τελεφερίκ που συνδέει το βουνό με το κέντρο της πόλης και να δείτε από ψηλά την
υπέροχη αυτή πόλη. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και το βράδυ με
την καθοδήγηση του συνοδού απολάυσετε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης
και τα νυχτερινά μαγαζιά που συχνάζουν οι ντόπιοι.

2n ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε προς το
Ζαντάρ (παλαιότερη πρωτεύουσα της Δαλματίας)
με πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομία όπου
θα θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου
αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που
κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας
Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Αφήνουμε για
λίγο της ακτές της Δαλματίας για να γνωρίσουμε
ένα μοναδικό φυσικό θέαμα τις περίφημες Λίμνες
Πλίτβιτσε, ένα θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός
απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979 ανακηρύχθηκε
από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Ανάμεσα σε βρύα και άλγες, δεκαέξι
λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται σε
διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες
και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους
τόνους του τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου που
καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για
πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο
τοπίο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ ετοιμαστείτε για μια βόλτα στα γραφικά
σοκάκια της παλιάς πόλης του Σπλιτ.

4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα, γενέτειρα
του Μάρκο Πόλο. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών
δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε
το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό
Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα
του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία
Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα).
Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους
που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου
Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο
του Μάρκο Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του
νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις
επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν.
Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

5n ημέρα: ΒΟΣΝΙΑ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στην Βοσνία, στην γραφική πόλη Τρέμπινιε
στα 30χλμ από το Ντουμπρόβνικ. Ο ποταμός Trebisnjica περνάει μέσα από την
καρδιά της πόλης ενώ η περίφημη Οθωμανική γέφυρα (Arslanagic Bridge) του 18ου
αιώνα ενώνει τις δύο πλευρές της πόλης. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε
στην παλιά πόλη και θα επιστρέψουμε για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ.
Μια τελευταία γεύση από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν
την πόλη μετατρέποντάς την σε στολίδι της Δαλματίας. Τώρα πια, η ματιά είναι
ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την Κροατία, τη
Βοσνία, το Μαυροβούνιο. Όλες αυτές τις χώρες που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ
άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η καθεμιά έχει τραβήξει τη
δική της πορεία. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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Βιέννη

Βουδαπέστη

Ιδανικός συνδυασμός
πτήσεων

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ

Βιέννη-Βουδαπέστη

5 ημέρες
24/10

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη . Κατόπιν την ημέρα αυτή θα
την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ που κατατάσσεται ως ένα
από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί
όπου το καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι
στην πραγματικότητα μια μίμηση της φαντασίας, μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Το
κάστρο είναι το σπίτι για διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας και το βράδυ προαιρετική νυχτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη .

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER FLOAT BUS
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με το river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε
στην στεριά και με συμβατικό λεωφορείο ξεκινάμε την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας,
θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα
καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον
επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα
των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από
τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το
1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεια θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ,
θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα. Για
όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε gala dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ ταβέρνα BORKATAKOMBA αφού πρώτα
επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης!! Κατόπιν αναχώρηση
για την παραδοσιακή ταβέρνα όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ, θα
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν.
Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της
Αυστρίας την Βιέννη . Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το KunstHaus, ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwasser, θα σας μεταφέρει στη Βιέννη της πρωτοπορίας, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα
δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την
Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε το 1911 και έκτοτε χτυπά κάθε μεσημέρι με
«παρέλαση» από πρωτότυπες μινιατούρες, την υπαίθρια αγορά του Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο αιώνα, το Secession, δημιούργημα
«αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος της «Απόσχισης» στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για το περίφημο ανάκτορο του
Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατόπιν για όσους επιθυμούν, επίσκεψη
στον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Θα δούμε περισσότερα από 700 είδη ζώων, μερικά από
τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση και έχουν βρει ένα σπίτι εδώ και μια ευκαιρία για επιβίωση ως είδος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου το πρώτο είναι ένα μαγευτικό
χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και το δεύτερο τα πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά
με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από τη βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα, υπέροχα τυριά, μεζέδες της
βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και τελευταία γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας το μοναδικά στολισμένο
ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζουμε τα κτίρια της όπερας και του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου και καταλήγουμε στο χώρο
του Δημαρχείου Κατόπιν αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κτίριο της φιλαρμονικής, το εθνικό θέατρο, θα
διαβούμε τη βασιλική οδό, την πύλη του πρίγκηπα Μιχαήλ και την πλατεία του δημαρχίου. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής.

8 ημέρες

Πράγα

Βουδαπέστη

21/10

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα-Μπρατισλάβα
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την
πανέμορφη Βουδαπέστη. Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη.
Το βράδυ θα συναντήσουμε και τον αρχηγό της εκδρομής μας κατά
την βραδινή τους άφιξη οδικώς. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων.
Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο,
την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο
νησί της Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο χρόνο στην
πόλη για βόλτα, καφέ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας
προτείνουμε να κάνετε μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Το
βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την γραφική
Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής
παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα
μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα,
το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ. Μιχαήλ.
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Πράγα. Θα έχουμε μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ - ΒΑΡΥ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του
βασιλιά Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας
του 18ου και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από
μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη”
τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών
και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία
Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό
πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό
αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς φιλοξένησαν
μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος
ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε
βόλτα στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα
ιαματικά νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την όμορφη και γραφική
πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου)
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σέμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο
του Δούναβη.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Μπρατισλάβα
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα
παραδουνάβια χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το
Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους
κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και
το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη
Χαρά. Άφιξη στο Βελιγράδι, τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό
το ταξίδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο
και διανυκτέρευση.

Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε
τα καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και
καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης.
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε
τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον
Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του 8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος στην πόλη για μια τελευταία βόλτα.
επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.
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Special

Βουδαπέστη
Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη

4&5 ημέρες

24&25/10

Πτήση για Βουδαπέστη δώρο
εκδρομή στη Βιέννη
& στα Παραδουνάβια χωριά &
επιστροφή από Μπρατισλάβα

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ

4η ημέρα: RIVER BUS - BIKE TOUR

Συγκέντρωση
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και
πτήση για Βουδαπέστη . Άφιξη και μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη Κατόπιν τακτοποίηση στο ξενοδοχείο To
βράδυ. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή κρουαζιέρα
στον Δούναβη

Πρωινό και θα ξεκινήσουμε με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο river
ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού
αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν
πλω! χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και για όσους το επιθυμούν σας
προτείνουμε μια υπέροχη διαφορετική εμπειρία.. «ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ» H Βουδαπέστη
είναι μια από τις πιο φιλικές πόλεις του κόσμου όσον αφορά την χρήση ποδηλάτου.
Το δίκτυο των ποδηλατόδρομων έχει συνολικό μήκος 200 χιλιόμετρα, ενώ οι
οδηγοί δείχνουν μεγάλο σεβασμό και προτεραιότητα στους ποδηλάτες. Η κατοχή
ενός ποδηλάτου προσφέρει την δυνατότητα να επισκεφτείτε τα δύο πιο όμορφα
σημεία με τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου, το Πάρκο Πόλης (ή Városliget) και το Νησί της Μαργαρίτας. Αξίζουν ειδικής μνείας, αφού με το ποδήλατο
μπορείτε να τα εξερευνήσετε από άκρη σε άκρη. Το πρώτο είναι κάτι παραπάνω
από ένα απλό πάρκο, αφού περιλαμβάνει στα όρια του από ζωολογικό κήπο
μέχρι κάστρο, (tip : δοκιμάστε την φρέσκια λεμονάδα στο καφέ που βρίσκεται
στην λίμνη). Για να φτάσουμε στο Νησί της Μαργαρίτας θα ακολουθήσουμε μια
διαδρομή δίπλα από τον Δούναβη Το Margitsziget όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι,
είναι κυριολεκτικά ίσως σαν μια μικρογραφία της Ουγγρικής υπαίθρου. Μικρά
παιδιά, οικογένειες, νέοι, τουρίστες βρίσκουν λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς σε έναν
τεράστιο χώρο γεμάτο παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις και δεκάδες
χρώματα. Είναι τόσο μεγάλο που με τα πόδια θα χρειαστείτε ώρες, συνεπώς το
ποδήλατο είναι η καλύτερη λύση!! διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε
την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας,
θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά
Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη
λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την
Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, το
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία
τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο
της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας
στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων,
όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο
του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων,
πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα βρίσκεται η πλατεία
της αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου,
γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250.
Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί,
έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στη συνέχεια
θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, όπου θα δούμε το
φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό
μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά
της Βάτσι Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
να επισκεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με
παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη
και επιστροφή στο ξενοδοχείο... Το βράδυ προαιρετική
νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη

3η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική επίσκεψη
στα περίφημα παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας.
Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα
επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ,
περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ,
γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση
στην πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, το Έστεργκομ,
για να επισκεφτούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου
βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Για
δείπνο σας προτείνουμε το γνωστό εστιατόριο BORKATAKOMBA όπου θα περάσετε μια όμορφη νύχτα με
τσιγγάνικα βιολιά, τοπική κουζίνα & αίμα του Ταύρου !!!

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας την ρομαντική Βιέννη
Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα
γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ,
τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο
Σενμπρούν Κατόπιν μεταφορά οδικώς για τη πανέμορφη Μπρατισλάβα, την
πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της Σλοβακίας. Ιστορική πόλη με περίσσια ομορφιά,
μία από τις νεότερες σήμερα πρωτεύουσες της Ευρώπης, με αμέτρητα μουσεία
και μουσικές αίθουσες, με παλάτια και κάστρα που συνυπάρχουν αρμονικά, με
κτιριακά συμπλέγματα από την εποχή του Κομμουνισμού. Με την άφιξή μας στην
πόλη που στέκει και στις δύο όχθες του Δούναβη, θα περιηγηθούμε, μεταξύ άλλων,
το μικρό ιστορικό κέντρο, το παλιό Δημαρχείο που χρονολογείται από τον 14ο
αιώνα – σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο -, το παλάτι και τον Καθεδρικό Ναό. Στη
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής

Το 4ήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα & δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Φλωρεντία
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Ρώμη

Πτήση για Ρώμη &
επιστροφή από Μιλάνο

Βενετία
3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για Ρώμη. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη που φιλοξενεί συνεχώς επισκέπτες από
κάθε μέρος του κόσμου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Βία Ντελ
Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα, να
περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των
διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (80χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλησύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε
μέρος του κόσμου. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, την στήλη του Τραϊανού, το
περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό
κτίσμα του κόσμου, τον λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια οπού δεσπόζει το
μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, τον λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη
ποταμό με το νησί Τιβερίνα καθώς και την μεγαλύτερη εκκλησία
της Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.
Ελεύθερος χρόνος στην αγορά. Μπορείτε να επισκευθείτε την Βία
Ντελ Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα,
να περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των
διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.

Μιλάνο

Αναχώρηση το πρωί από το ξενοδοχείο και αφήνοντας πίσω μας
την περιοχή του Lazio, θα φτάσουμε στη Φλωρεντία, την πόλη
των Μεδίκων και της Αναγέννησης. Θα δούμε τον πανέμορφο
καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του
Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την
πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους
του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο.
Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών
την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
περιοχή Μέστρε. Διανυκτέρευση.

Βερόνα

4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βενετία, που είναι χτισμένη πάνω
σε 119 νησιά τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και
ενώνονται με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και
με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον
ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον
πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών
και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την
γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες
Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται από άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μιλάνο, όπου θα δούμε το κάστρο Σφορτσέσκο,
την γκαλερία Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό
τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

23

“Η Αιώνια πόλη”
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1η ημερα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Στο
αεροδρόμιο θα συναντήσουμε την τοπική μας συνοδό Δώρα, μόνιμο κάτοικο Ρώμης
και επίσημη ξεναγό, η οποία θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε την
υπέροχη αυτή πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε
λοιπόν αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ
να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος,
την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου,
όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του
Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα.
Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη σας βραδιά, σας
προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως
της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε
τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της
Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον
Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο
ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το
φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια
από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις
όχθες του Τίβερη ποταμού.

Piazza Venezia

Δώρο η είσοδος & η ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη»
με τον ιδανικότερο τρόπο
-

Απευθείας πτήσεις για Ρώμη
Διαμονή στο κέντρο της πόλης
Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων
Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
Μουσεία Βατικανού, με εξασφαλισμένη
προκράτηση – δώρο κόστος εισόδου,
γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη
αναμονή

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (προαιρετικη)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την
πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την
Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές
συστάσεις. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό
ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο
του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το
βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι
κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά
της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. Το βράδυ
σας προτείνουμε περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα με
τα επιβλητικά μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα
ντι Τρέβι.

Φλωρεντία

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική
ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των
κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ.
τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής της
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του αρχαίου
κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην ξενάγησή
μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των
κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει
διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα
με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα
αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη
μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό,
όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και
τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central
Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα
και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη
παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini
και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν
από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα
ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το
πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

4η ημέρα: ΡΩΜΗ
Η ημέρα αυτή είναι στη διάθεσή σας να την
αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επειθυμείτε. Σας
προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε
(Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο
της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της
Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια,
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία.
Μπορείτε ακόμη να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά
τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini
και των πινάκων του Caravaggio. Κοντά στο πάρκο
βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna),
όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για
έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco.

5η ημερα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί μετάβαση στο αεροδρόμιο για να
πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Φλωρεντία

Ρώμη

6 ημέρες

Ιδανικός συνδυασμός
πτήσεων
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Ρώμη-Φλωρεντία
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ

4η ημέρα: ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Νάπολι. Μετά την παραλαβή των
αποσκευών, αναχώρηση για ξενάγηση σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό
χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες
στις ακτές της Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη. Το
79μ.χ. μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα,
στάχτη και φωτιά έθαψε για πάντα μέσα σε λίγες ώρες την εύθυμη, σπάταλη
και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000 άτομα
βρέθηκαν κάτω από τη στάχτη και πέθαναν από ασφυξία. Θα περπατήσουμε
στα πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε και αυτόν τον ρωμαϊκό
πολιτισμό. Συνεχίζουμε για τη Ρώμη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Πρωινό και αναχωρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία
Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια
της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά,
τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην
Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από τα
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία.
Επόμενος σταθμός το “Μανχάταν του Μεσαίωνα”,
η γραφική κωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι
πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν
Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των όμορφων
πύργων, είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της
Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται οι εντυπωσιακοί
πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα
σώζονται οι 14. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα
της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Πρόγευμα και ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν
έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά,
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου
δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη
ποταμό με το νησί Τιβερίνα.Για το βραδυ, σας προτείνουμε μια προαιρετική
νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και
χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα
φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη
του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο,
όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην
Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο
ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο,
το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα
ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων του
αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα. Στην
ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον
διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta)
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε
στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της
Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς,
σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά
τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά
μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di
Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο
γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη πόλη της
Φλωρεντίας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό
Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε
ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι
του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο,
που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών.
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την
ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο
με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της
Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για
ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο
Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.

6η ημέρα: ΠΙΖΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινο και αναχωρηση για ένα από τα πιο γνωστα
αξιοθέατα της Ιταλιας, τον κεκλιμένο Πύργο της Πίζας, θα
περάσουμε από τα τείχη που περιβάλλουν την πόλη και
θα αντικρύσουμε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα
μνημεία του κόσμου . Μαζί με τον Πύργο “δένουν”
αρμονικά το βαπτιστήριο και ο καθεδρικός ναός. Θα
περπατήσουμε στον χώρο όσο και στην υπόλοιπη
πόλη. Αναχωρηση για την Μπολωνια. Θα περιηγηθουμε
στο κέντρο της πόλης οπου δεσπόζουν δύο πύργοι :
ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asinelli (102 μέτρα
ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα ύψος).
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της που είναι το
μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά της Βενετίας. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
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Βενετία

6 ημέρες

Κλασική Ιταλία
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT

3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη
Ρώμη.Αφιξη και μετα την παραλαβη των αποσκευων,θα ξεκινήσουμε
αμέσωςτην πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν
έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα
Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του
Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά,
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα
Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το
λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη
συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη σας
βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση
στη Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και
χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη
Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της
dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν
από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το
προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο
μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος
θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό
δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της
Αναγέννησης τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό
της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το
καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα, την
εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου,
το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη
των Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και των
καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία περιτριγυρίζονται
από γραφικά κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε
στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου
Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των
Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα των
στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Βερόνα

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του
Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού,
είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του
κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών.
Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς
θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των
τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει
διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου
που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα
της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη
μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την
αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης
που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα
Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της
Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει
λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και
διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και
τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα
πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται
η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να
κάνετε ένα διάλειμμα για έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα,
τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται από
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μιλάνο, όπου θα δούμε το κάστρο Σφορτσέσκο,
την γκαλερία Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό
τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Μοναδικό
Πρόγραμμα

Πλατεία Αρχιμήδη - Συρακούσες

Αλμπερομπέλλο

Πτήση για Κατάνια &
επιστροφή από Μπάρι
χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Μοναδική εμπειρία
Γνωρίστε το Ελληνικό στοιχείο
στη Μεγάλη Ελλάδα
Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, που
είναι ένα απο τα 9 Ελληνόφωνα χωριά της
Μεγάλης Ελλάδας όπου υπάρχουν ακόμα
πολλοί κάτοικοι που ομιλούν με περηφάνεια
την ιδιωματική διάλεκτο “γκρίκο” που έχει
τις ρίζες της στην αρχαία Ελληνική γλώσσα,
θα ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον
παλιό ελαιοτριβείο και μετα από μια
συντομη περιήγηση θα καταλήξουμε στο
χώρο, όπου στεγάζεται ο σύλλογος CHORA-MA όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν για
μας ποιήματα στη γρεκάνικη γλώσσα και
θα μας παρουσιάσουν το πολύ σημαντικό
έργο που επιτελούν για την διάσωση αυτης
της υπέροχης ποιητικής γλώσσας και της
παράδοσης που την συνοδεύει. Προκειται
για μια μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει
συγκίνηση και περηφάνεια για το μεγαλείο
της Ελλάδας που άφησε βαθύ και ανεξίτηλο
αποτύπωμα σ’ αυτό το κομμάτι της Ν.Ιταλίας,
όπου κυριάρχησε για πολλά χρόνια.

Piazza del duomo - Συρακούσες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», γνωριμία με το συνοδό μας, ο
οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει
τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. έλεγχος και
πτήση για Κατάνια, την πόλη που είναι γνώστη για τα υπέροχα μπαρόκ μνημεία.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Σικελίας. Πάνω από 10 εκκλησιές, οι περισσότερες
σε ρυθμό μπαρόκ, και ένα Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στην Άγια Αγάθη, την
προστάτιδα της πόλης. Έχοντας μια πρώτη γνωριμία κατευθυνόμαστε για τη
γραφική και αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο
και στην Αίτνα που βρίσκεται πολύ κοντά. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι
το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3ο αι. π.Χ. από τον Ιερώνα Β΄.
Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψύχη της Σικελίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς το πρωί για τον αρχαιολογικό χώρο Νεάπολη
των Συρακουσών, όπου θα ξεναγηθούμε στο Ελληνικό θέατρο, στα λατομεία,
το αυτί του Διονύσου κλπ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο νησάκι Ορτυγία
όπου βρίσκεται η παλιά πόλη των Συρακουσών με τον περίφημο Καθεδρικό
Ναό, χτισμένο πάνω σε αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς. Θα δούμε την πηγή
της Αρέθουσας και θα περπατήσουμε στην υπέροχη παραλία της πόλης με
τα θαυμαστά μπαρόκ κτίρια. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τον Ακράγαντα με
προορισμό την περίφημη κοιλάδα των Ναών, όπου θα θαυμάσουμε από κοντά
τους 10 καταπληκτικούς ναούς από τον 5ο αι. π.Χ. Στον Ακράγαντα γεννήθηκε
ο Εμπεδοκλής, σημαντικός προ-Σωκρατικός φιλόσοφος. Μετά την ξενάγησή
μας αναχωρούμε για το Παλέρμο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ (20χλμ)
Η πόλη είναι χτισμένη σε μια μαγευτική τοποθεσία, στους πρόποδες του
Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και οι
Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή μας
θα αρχίσει από τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της
Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα
περίφημα βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης Politheama και Massimo καθώς επίσης και χαρακτηριστικά μνημεία από την αραβική, νορμανδική
και ισπανική παρουσία. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς αριστουργήματα
της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο λόφο
του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης.
Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της
πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση.
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Κεφαλού

Ταορμίνα

Παλέρμο

Αγ. Αγάθη - Κατάνια

6 ημέρες

23/10

4η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΒΙΛΛΑ ΣΑΝ ΤΖΟΒΑΝΙ - ΡΗΓΙΟ

5η ημέρα: ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΛΕΤΣΕ

Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε
τη γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος
αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση συναντά την Ανατολή στην
τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για το Ρήγιο, ένδοξη αποικία των
προγόνων μας, από τις παλιότερες στην περιοχή. Μέσω των στενών της
Μεσσήνης, που φέρνουν στη μνήμη μας τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, μυθικά
τέρατα που στοίχειωναν το πέρασμα, φθάνουμε στο Ρήγιο, που ιδρύθηκε από
Έλληνες αποίκους της Εύβοιας το 720 π.Χ. Σήμερα η πόλη έχει ένα πολύ
όμορφο ιστορικό κέντρο με πανέμορφα κτίρια σε στυλ μπαρόκ αφού η πόλη
ξαναχτίστηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1693 που ισοπέδωσε τη νότια
Καλαβρία και ολόκληρη την Ανατολική Σικελία. Το παραλιακό μέτωπο της
πόλης είναι απλά καταπληκτικό, και προσφέρεται για μια εξαίσια απογευματινή
βόλτα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Κοσέντζα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον
Τάραντα, τη μόνη αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία.
Η πόλη έχει αναπτυχτεί πάνω σε μια μικρή νησίδα στο
εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι
σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου.
Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, τμήμα του οχυρωματικού
συστήματος της πόλης και στη συνέχεια αναχώρηση για
την καρδιά της ελληνόφωνης παρουσίας. Είναι μια περιοχή
νότια από τη πόλη του Λέτσε, βρίσκεται στη χερσόνησο
Σάλεντο, κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν
την ελληνική διαλεκτό των Γκραικάνικων η Κατωιταλικών.
Αποτελείται από 9 χωριά ανάμεσα στα όποια είναι τα
Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία την οποία και
θα επισκεφθούμε. Σύντομη περιήγηση και γνωριμία με
τους κατοίκους σε μια ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα
συνάντηση στο χώρο του συλλόγου “CHORA-MA”.
Καταλήγουμε στο Λέτσε όπου και τακτοποιούμαστε στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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6η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για το
Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο
από παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά
σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια
με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές
σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους
τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα
(ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Τον 16ο αιώνα ήταν ένα
μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα
οικοδομήματα με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει
καταφύγιο των Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης.
Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά είναι παντού
στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του Άγιου
Αντώνιου έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Μεταφερόμαστε
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

4&5 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας πτήση για το Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο
Βουκουρέστι. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την
βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.
Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα με το
καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
δίπλα στο μουσείο του χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη πεδιάδα.
Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, 5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, περιέχει περισσότερα από πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο
300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει την αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της βουλής,
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα
Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε
θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
επιπλέον περιήγηση στο Παλάτι της Άνοιξης, το
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη
Παλάτι που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου
από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

Μοναδικό Δώρο

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την
κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι των
Καρπαθίων”, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε, και από το οποίο πήρε την ονομασία
της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον
περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το
14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με
μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Επιστροφή στο Βουκουρέστι.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται
στην καρδιά της πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και
προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο
απατητικό επισκέπτη του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αίθουσα
συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική
πισίνα. Δοκιμάστε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο
Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe
box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και δωρεάν Wi-Fi.
Ακόμη, μπορείτε να χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας
προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο health club.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο
κέντρο του Βουκουρεστίου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν
safe box, mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή
τηλεόραση. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα
δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino, bar, εξωτερική
πισίνα, fitness center, υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ
και ενα πλήρως ανακαινισμένο Lobby. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να
δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.
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4&5 ημέρες
Η πόλη που θα σας γοητεύσει με
την ατμόσφαιρα, τη ζωντάνια και
τη νυχτερινή ζωή της.
1η ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι, την πόλη όπου
δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος. Άφιξη μετά από μια ώρα πτήσης στο
αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με τη Λευκή πόλη, όπως μεταφράζεται το
Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
SKADARLJIA

ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα
της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς
πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή
των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από
τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος
θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες
Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας,
το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά
τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το
εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις
γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα
και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη,
το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το
Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην
πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο
της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και
ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο
Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε
όλες τις γνωστές ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε
έξοδο στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία
από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι
τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα
σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα
στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι
τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

Άγιος Σάββας

3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT
ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε προαιρετικά για την επαρχιακή πόλη
Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου
και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα
τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι
εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου.
Συνεχίζουμε για την την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της
Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί
οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο
της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να
εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην
περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα
στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό
πεζόδρομο. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι
θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για
το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια
παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις
πιο γραφικές περιοχές της πόλης.

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περιπλανηθείτε εξ ιδίων
στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην
προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ.
Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, αναχώρηση μετά το
πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των
αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και
για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά
την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός
μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της
βασιλικής οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας
Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο.
Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε
και στάση στο παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται το μνημείο
του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική
πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι είναι πολύ
γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει.
Σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της
πόλης επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ – μπαράκια
– καφετέριες και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη
όλες τις ώρες της μέρας.

5η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο κάνοντας μια
τελευταία βόλτα στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή εναλλακτικά
σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία
θα σας αποζημιώσει με αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Dubai

Η λάμψη των Εμιράτων ακόμα
πιο κοντά σας με απευθείας
πτήσεις από Θεσσαλονίκη

5 ημέρες

Σαφάρι στους ουρανοξύστες
των Αραβικών Εμιράτων
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θες/νίκης και απογείωση για Ντουμπάι. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

Άμπου Ντάμπι

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Θα
γνωρίσετε την πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική. Θα ξεκινήσουμε με το
λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας
από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό τοπικό
ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού
και των Μπαχαρικών, που έρχονται όπως και παλιά από διάφορες χώρες
της Ανατολής. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. Συνεχίζουμε την
ξενάγηση μας με την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες και την
μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάιεντ, τον δρόμο
όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί
της Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες και κατόπιν στο
ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ EL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη
στο νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα,
και στάση για φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the
palm. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στην περιοχή downtown όπου θα
κάνουμε στάση για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το ψηλότερο
κτήριο του κόσμου το Burj Dubai.Έπειτα θα απολαύσουμε τις μαγικές εικόνες
του DUBAI FRAME. Περνώντας από το παλάτι του Σείχη κατευθυνόμαστε στο
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Η πρόταση μας για το βράδυ είναι η μοναδική
MADINAT JUMEIRAH η διαφημισμένη «Βενετία» των Αραβικών Εμιράτων, για
ένα μοναδικό δείπνο ή ποτό στα κανάλια της. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά
κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Νωρίς το απόγευμα με Jeep 4Χ4 θα
ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην έρημο, όπου μετά από
παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα,
θα καταλήξουμε σε Βεδουίνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα
με την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το
Δείπνο απόψε είναι barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου,
όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

Safari

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο σας να γνωρίσετε την
πρωτεύουσα των Αραβικών εμιράτων το Αμπού Ντάμπι. Η
πρώτη μας στάση θα είναι το «διαμάντι» του Αμπού Ντάμπι
το περίφημο τζαμί του Σείχη Ζάιεντ. Ένα από τα μεγαλύτερα
τζαμία του κόσμου. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε για
φωτογραφίες στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Emirates Palace (το πρώην παλάτι του Ελ Σείχ Ζάιεντ με τα 80 τόνους
χρυσού) και θα περάσουμε στη συνέχεια από το παλάτι
του Σείχη. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. Το
βράδυ προτείνουμε ένα παραδοσιακό γεύμα με ναργιλέ,
πολύ αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιστροφή
στην Θες/νίκη.

Burj khalifa
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Βουδαπέστη

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 για τα σύνορα.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και
διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα
κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των
Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα
έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης , θα δούμε
το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος
θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας.
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την
ποιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε
να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα
με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)

ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ

ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια
χώρια της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το
Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους
κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και
το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία, ωδή
στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθρος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου)
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος
ελεύθερος στην μελωδική πόλη.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη
πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε
προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά
το απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,
γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια
πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα
περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά
ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές.
Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν
από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου
στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου,
νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το
λεωφορείο

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο
κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία
το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει το
μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή
του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής,
χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις
όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν
το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην
παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από
τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της
πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό
ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου,
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική
εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική μας εκδρομή στην
Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος
των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο
Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με
τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη
συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς από όπου θα πάρουμε το καραβάκι
μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη
του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά
τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου,
τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι
μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε
τα γραφικά στενά του νησιού.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα
Τίρανα. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις όχθες της λίμνης Οχρίδας
με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω
Πόγραδετς για την επιστροφή στην πόλη μας.

Λίμνη Κόμο

Βέρνη

Λίμνες Β. Ιταλίας-Ελβετικό Πανόραμα

8 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ

5η ημέρα: ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ

Συγκέντρωση και αναχώρηση το μεσημέρι από τα γραφεία μας και
μέσω της Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Άμεση επιβίβαση στο
πλοίο για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. Μπορείτε να διασκεδάσετε
στους χώρους αναψυχής του πλοίου ή να κάνετε τις πρώτες αγορές
σας στα καταστήματά του.

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, αναχώρηση για την ομοσπονδιακή
πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του
ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το
διοικητικό κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους,
τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η
παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό
κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό και το περίφημο
Πύργο του Ρολογιού. Συνεχίζουμε και μέσα από πανέμορφη ορεινή
διαδρομή άφιξη στο φημισμένο θέρετρο Μοντρέ. Είναι γνωστό για
το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί
και άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι
Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος Μπάιρον, Λέων
Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Συνεχίζουμε για την Ολυμπιακή
πόλη, τη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε το
Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας,
την εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου, την πλατεία ντε λα Παλί με
το Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της
Νοτρ Νταμ. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Γενεύη. Η μεγαλύτερη
πόλη της γαλλόφωνης περιοχής είναι κτισμένη στη λίμνη Λεμάν.
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΚΟΜΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και
διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη στο ξενοδοχείο
μας στην περιοχή του Κόμο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη του μεταξιού, που
είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της
ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό
Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του
ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον
παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ
είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση.
Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία
της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το
Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε Συνεχίζουμε για τη
Ζυρίχη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερος
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να επισκεφθείτε
τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε, με τα
πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των
τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων
σταρ του κινηματογράφου. Διανυκτέρευση.

Ζυρίχη

4η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά αναχωρούμε για τους
καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας
εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για
την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία
είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε
το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη.
Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω
στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα
δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της
Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της
αγοράς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη, όπου θα δούμε τον
καθεδρικό ναό και την εκκλησία του Αγ. Πέτρου. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ - ΣΑΜΟΝΙ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη της Γενεύης.
Θα δούμε το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, το σιντριβάνι Ζετ
ντ Ο, το καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου και το μνημείο της
Μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Σαμονί, από τα
διασημότερα χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. Φημισμένο για την
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και τις απεριόριστες
δυνατότητες για σκι. Βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε
υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την
επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont
Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο.
Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από την εποχή των παγετώνων, με το
μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. Ορόσημο για τη σημερινή μορφή
του Chamonix ήταν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που
διοργανώθηκαν εκεί το 1924. Τότε ήταν που άρχιζαν να γίνονται
και οι πρώτες εγκαταστάσεις για τα τελεφερίκ που καλύπτουν
σήμερα τις σπουδαιότερες βουνοκορφές. Συνεχίζοντας, θα
καταλήξουμε στο Μιλάνο, σύμβολο της μόδας και του design. Θα
δούμε την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου με τη νεοκλασική
πρόσοψη, τον καθεδρικό ναό. Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια
αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και
τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.

8η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, στάση στα γραφικά Ιωάννινα
για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και στη
συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Ρώμη

Βερόνα

Φλωρεντία

Βενετία

7 ημέρες
1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη διαδρομή
και κάνοντας τις απαραίτητες τάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον ελεύθερο χρόνο
σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ιταλικής πόλης και αναχώρηση για την νεκρόπολη
της Πομπηίας, την πόλη που καταστράφηκε το 79μ.Χ. από τις στάχτες του
Βεζούβιου. Θα δούμε το περιμετρικό τείχος, το φόρουμ, την πύλη του Νέρωνα,
την πανέμορφη αρχαία αγορά και την έπαυλη των Βέτρι. Θα θαυμάσουμε επίσης
τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, το θέατρο της Πομπηίας, τις
κατοικίες των αρχόντων, τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ.,
τους πετρόστρωτους δρόμους και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα. Έπειτα
συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη» την Ρώμη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και ξεκούραση. Το βράδυ θα επισκεφθούμε το περίφημο φωταγωγημένο ιστορικό
κέντρο με τα επιβλητικά μνημεία, τη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου μπορείτε να κάνετε
μια ευχή ρίχνοντας ένα κέρμα και την πασίγνωστη Piazza Navona. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (80χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν
έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε μέρος του κόσμου. Θα δούμε
τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, την στήλη
του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σοζώμενο αρχαίο Ρωμαϊκό
κτίσμα του κόσμου, τον λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη,
την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα
Βενέτσια οπού δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, τον λόφο Παλατίνο,
τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα καθώς και την μεγαλύτερη εκκλησία της
Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ελεύθερος χρόνος στην
αγορά. Μπορείτε να επισκευθείτε την Βία Ντελ Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα
πιο γνωστά καταστήματα, να περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα
καφέ των διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βενετία,
που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία
περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και
ενώνονται με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο
Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην
πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό
ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο
του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα των
στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη των
αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα.
Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες
Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και
φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση
για το Μιλάνο, όπου θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle
II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της
μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (360χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνας.
Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες,
διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά
Ιωάννινα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην
πόλη μας.
Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Αναχώρηση το πρωί από το ξενοδοχείο και αφήνοντας πίσω μας την περιοχή του
Lazio, θα φτάσουμε στη Φλωρεντία, την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης.
Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον
τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα
ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του
Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη
των Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε. Διανυκτέρευση.

Special Ιταλικό Πανόραμα 6 ημέρες
Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς.

Δεν περιλαβάνεται η μια διανυκτέρευση στο
πλοίο.

Κοτόρ

Μπούτβα

5 ημέρες

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας οδού περνάμε από
Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά το απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

Ντουμπρόβνικ

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της
Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και
την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο
στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα
από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για
την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια
πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη
Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από
τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι
αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ
της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του
12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο
σημείο από όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από
τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα
τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά στην κεντρική
Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη
που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από
εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που
συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη,
παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την
Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που
ενώνουν το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην παλιά
πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα.
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ.
Βλασιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία.
Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να
απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Αλβανίας τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο
ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό
ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους
μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους
ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το
αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή
κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του
Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το
προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του πανεπιστημίου.
Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις όχθες της λίμνης
4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ
Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά από πανίδα. Συνεχίζουμε μέσω Πόγραδετς προς τα
μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε
στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, το βράδυ στην πόλη μας.
με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια
φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε Μόσταρ
στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που
συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι
την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται
από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους
οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό
του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος
για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη
αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και
των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες,
δάση και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο
Ντουμπρόβνικ.
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Λίμνες Πλίτβιτσε

Σπλίτ

6 ημέρες
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για
Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δειπνο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ
Μετά το πρωινό μας ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο αποτελείται από
τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται
στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες
συνοικίες αλλα και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το
Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με προορισμό
το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη
και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη
στην άλλη. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν άναυδο
τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Ζαντάρ (παλαιότερη πρωτεύουσα
της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομία όπου θα θαυμάσουμε,
ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που
κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Τρογκίρ

Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί ) που έχει χαρακτηρισθεί από
την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε
στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας, όπου
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα
Διοκλητιανού (το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο
στην Κροατία, που χτίστηκε μεταξύ 295 μ.Χ. και 305), τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό
Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη
προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. Αναχώρηση για την πόλη
Ντουμπροβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωϊνό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική εκδρομή με το λεωφορείο,
οπου σε ένα σημειο πανω από την πόλη θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς
πόλης του Dubrovnik και φωτογραφική εικόνα των νησιών πέρα από τις ακτές του. Πρόκειται
για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνωστή για τα ομορφα μνημεία και τα
υπέροχα τείχη, θεωρείται δε ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς
της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τα φημισμένα τείχη του 10ου αιωνα
από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα της Ευρώπης. Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της
πόλης και επίσκεψη στο Φράγκικο Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς.
Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση με προορισμό την μητρόπολη του Μοντενέγρικου Τουρισμού - Budva. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής
και διασχίζοντας το μεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης μετα της Νορβηγίας, θα περιηγηθουύμε και θα θαυμάσουμε το γραφικό Kotor, μια πόλη
προστατευμένη από την Ουνέσκο, όπου θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Budva. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα
περίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδικη αρχιτεκτονική, στα στενά δρομάκια της με τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι
οποίες εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων. Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την τελευταία ημέρα μας έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από την διαμονή στους όμορφους αυτούς
τόπους. Στην επιστροφή θα θαυμάσουμε το μαγευτικό νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών συμφερόντων) SVETI STEFAN, θα το αποθανατίσουμε
φωτογραφικά, και στη συνέχεια διερχόμενοι τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις πολεις Σκοδρα, Δυρράχιο, Ελμπασαν και Πόγραδετς.
Εκεί και στις όχθες της λίμνης Οχρίδας θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε δοκιμάζοντας το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς
μονο στη λίμνη αυτή. Συνεχίζουμε και περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά το απόγευμα φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη.

Βουδαπέστη

Βουδαπέστη

5 ημέρες

Δώρο εκδρομή στα
Παραδουνάβια χωριά

Βιέννη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας
από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα
κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα
περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των
Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ
θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε
το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος
θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας.
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας
προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο
ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το
ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου),
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επιστροφή στην
Βουδαπέστη.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ

(210χλμ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια
χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη
θα επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών
φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό
και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου.
Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων
το Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό
όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και
την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και αναχωρούμε
για την επιστροφή μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς
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Πράγα

Βιέννη

8 ημέρες

Βουδαπέστη

5 ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ - ΒΑΡΥ - ΒΙΕΝΝΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του
βασιλιά Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας
του 18ου και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από
μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη”
τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών
και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία
Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπαχ κ.α. Διασχίζοντας τον κεντρικό
πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικό
αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς φιλοξένησαν
μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος
ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και
κάντε βόλτα στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα
από τα ιαματικά νερά της περιοχής. Συνεχίζουμε για την όμορφη
και γραφική πόλη της Βιέννης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις διανυκτέρευση.
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από πανέμορφα 6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
τοπία, φθάνουμε στην πανέμορφη Βουδαπέστη αργά το βράδυ. Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου)
μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας του Σέμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
νησί της Μαργαρίτας. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο χρόνο στην καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος
πόλη για βόλτα, καφέ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο
προτείνουμε να κάνετε μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Το του Δούναβη.
βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την γραφική
Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής
παραδουνάβιας γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα
μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα,
το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ. Μιχαήλ.
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Πράγα. Θα έχουμε μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη μέχρι να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε
τα καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και
καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης.
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνουμ (Klementinum), θα δούμε
τη βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον
Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε
επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος
ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

7η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα
παραδουνάβια χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το
Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους
κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και
το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη
Χαρά. Άφιξη στο Βελιγράδι, τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό
το ταξίδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο
και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας, και αφού βεβαιωθούμε ότι δεν αφήσαμε τίποτα
στα δωμάτια, αναχωρούμε για μια τελευταία περιήγηση στην όμορφη
πόλη του Βελιγραδίου. Αφού θαυμάσουμε τα υπέροχα τοπία της
πόλης, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και με τις απαραίτητες
στάσεις φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, έχοντας μαζί μας τις
καλύτερες των εντυπώσεων.

Πύργος Δράκουλα

Βουκουρέστι

5 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για Προμαχώνα. Περνώντας τα
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας
την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το παλάτι της βουλής,
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του
κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ,
το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την
Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο,
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική
Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα δούμε το
μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα.
Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το
βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, που αποτέλεσε πολιτισμική
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα
δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας
Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και
το παλιό Δημαρχείο. Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ
Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του
Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά
πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
(180 χλμ)
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα
θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι
των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το
παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας.
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα,
το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την
επίσημη ονομασία της πόλης. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας,
αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. Θα
επισκεφτούμε το το Μουσείο του χωριού,
που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει
την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές
της χώρας. Το απόγευμα μετάβαση στο
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το
βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση
σε Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο
φαγητό.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την
επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά
το βράδυ στην πόλη μας.

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

RAMADA SIBIU 4* (Σιμπίου)

MINERVA 4* (Βουκουρέστι)
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Romana και την πλατεία Victoriei, κοντά στα σημαντικόντερα
αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, safe box, δωρεάν
πρόσβαση στο ιντερνετ, σεσουάρ..Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη
κινέζικο εστιατόριο Nan Jing.

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο στην καρδιά της πόλης του Σιμπίου. Τα
δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης
οθόνης, ψυγείο, mini bar, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, τηλέφωνο και
δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη
πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, 2 μπαρ, μπιλιάρδο,
γυμναστήριο, σάουνα, σολάριουμ, spa center. Απολαύστε ένα ποτό
στο μπαρ του ξενοδοχείου.

RAMADA BRASOV 4* (Μπρασόφ)
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην είσοδο
της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή
τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, τηλέφωνο και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ.
Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, 2 εστιατόρια, μπαρ,
γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ και spa center. Μην ξεχάσετε
να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες
τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από διεθνή κουζίνα στα πολυτελή εστιατόρια του.
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Μπρασόφ

4&5 ημέρες

Specialist
4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ)

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα.
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο
Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη
φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες
αγορές μας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στη φωταγωγημένη
πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των
Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια,
στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, περιέχει περισσότερα από
300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει την
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της βουλής,
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος ημόσιο
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα
θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη
από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση πόλης.
Θα δούμε τη Βουλή, τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγ.
Κυριακής, τα Ρωμαϊκά μνημεία και το περίφημο ναό
του Αλεξάντερ Νέφσκι. Στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε
επιπλέον περιήγηση στο Παλάτι της Άνοιξης, το
Παλάτι που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου
θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου
Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το
1ο κτίριο που κτίστηκε και στο οποίο οφείλει την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο
του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε
μέγεθος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή το βράδυ στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση.

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ημέρα: Άφιξη Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ημέρα: Επιστροφή

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

CENTRAL 4*
Το ξενοδοχείο Central της γνωστής αλυσίδας, βρίσκεται στην καρδιά
της πόλης του Βουκουρεστίου, σε εξαιρετική τοποθεσία, πολύ κοντά
σε όλα τα σημαντικά μνημεία της πόλης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια
του διαθέτουν safe box, mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ,
καλωδιακή τηλεόραση. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς διαθέτει
ευρύχωρα δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει, bar, μοντέρνο lobby, fitness center, καθαριστήριο, πάρκινγκ. Στο εστιατόριο μπορείτε να
δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο κέντρο
του Βουκουρεστίου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν safe
box, mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή τηλεόραση.
Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια.
Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino, bar, εξωτερική πισίνα, fitness
center, υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ και ενα πλήρως
ανακαινισμένο Lobby. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις
εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

4 ημέρες

Σωζόπολη

Πύργος

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και
αναχωρούμε για τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού
περάσουμε στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ και
Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα
φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική
Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας
Κώστα Βάρναλη. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και
έχουμε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση πριν πάρουμε το
βραδινό μας.

Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ.
Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη της Σωζόπολης,
την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, 30χλμ. από τον
Πύργο, στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα συναντήσουμε
τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά
πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη,
τον Ναό της Παναγίας κα. Θα έχουμε χρόνο για έναν καφέ και στη συνέχεια
αναχωρούμε για την Μεσήμβρια, την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι
προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά
Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο
Παναγιότατος πήγαινε για θεραπεία. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου
και Μεθόδιου και μόλις επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της
τουριστικής Ηλιόλουστης Ακτής για την πόλη της Βάρνας
η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά
της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.
Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η
Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε
το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα έχουμε
περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV), η οποία όντας
χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από
τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους
της χώρας. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ
σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τους θαυμαστές
της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε
τη Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο.
Θα περπατήσουμε στην αγορά και την υπέροχη παραλία
για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας
θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

4η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα
δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
στη διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε
μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το βράδυ στον
προορισμό μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Η εξερεύνηση του Μπουργκάς είναι η εξερεύνηση των ονείρων
σας!
Η μυρωδιά της θάλασσας, το μικρό κομμάτι της ησυχίας,
τα μικροσκοπικά δρομάκια και τα χαμογελαστά μάτια σας
καλωσορίζουν...
Το Μπουργκάς θα σας κάνει να γελάσετε, να περπατήσετε στην
ωραία πόλη, να ερωτευτείτε, να είστε εσείς και σίγουρα θα σας
κάνει να θέλετε να επιστρέψετε!

HOTEL BULGARIA 4* plus
Σε κεντρική τοποθεσία διαθέτει 158 όμορφα δωμάτια με
υπέροχη θέα στον Κόλπο του Μπουργκάς ή στο κέντρο της
πόλης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με mini
bar, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, καλωδιακή τηλεόραση,
ραδιόφωνο και μηχανή για τσάι και καφέ. Το ξενοδοχείο διαθέτει
ακόμη πισίνα, εστιατόριο, αίθουσα πρωινού και υπηρεσίες spa μασάζ. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που
συστεγάζεται στο ξενοδοχείο.

41
Φιλιππούπολη

Σόφια - Φιλιππούπολη

3&4 ημέρες

Δώρο η εκδρομή στη
Φιλιππούπολη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)

Στις 07.30 αναχώρηση για σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη
στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της Ρίλλα,
που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου αιώνα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική επίπλωση,
η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά
και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο Χρέλια, το ξυλόγλυπτο
τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες
και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν θα μεταβούμε στο
χιονοδρομικό κέντρο Vitosa. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη
πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο
της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι
ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή
μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο
της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους
και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που
σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία
από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία
ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε
την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον
θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη
την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται
στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και
την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας,
θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης – μπορείτε να
επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ
σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο
της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ

ANEL 5*
Το 5*ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και προσφέρει
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ,
αίθουσα συνεδρίων, εσωτερική πισίνα, τζακούζι, σαουνα, καζίνο. Τα
δωμάτια του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, σεσουάρ, Mini bar,
καλωδιακή τηλεόραση και ιντερνετ.

(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*

Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της
γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην καρδιά της
πόλης και προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και
τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Ο ναός του Αλεξάντερ Νέφσκι, η
Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία, αλλά και το περίφημο εμπορικό κέντρο
βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα πόδια από το ξενοδοχείο. Διαθέτει
εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με
σπα και μασάζ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό,
τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Μπορείτε
3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ) Ή ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ BORISOVA
να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που συστεγάζεται στο
GRADINA
ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και τη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες σάουνα, καθώς και voucher για το καζίνο.

του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το Λαογραφικό
μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των
Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, την εκκλησία του
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια.
Εναλλακτικά, για όσους μείνουν στη Σόφια, προτείνουμε να επισκεφθείτε
το εντυπωσιακό πάρκο Borisova Gradina, νοτιοανατολικά του κέντρου, το
οποίο είναι γεμάτο αγάλματα, παρτέρια, λουλούδια και αποτελεί το ιδανικό,
χαλαρωτικό μέρος για περίπατο. Πρόκειται για μια απέραντη έκταση που
φιλοξενεί το στάδιο Vasil Levski και το στάδιο CSKA, ενώ μέσα σε όλα θα
βρείτε και αρκετά café και χώρους για να παίξουν τα παιδιά, αν ταξιδεύετε
με την οικογένειά σας. Στο ανατολικό άκρο του πάρκου βρίσκεται ένα NOVOTEL 4* plus ( 1η λειτουργία Ιούλιος 2012 )
γιγαντιαίο κομμουνιστικό μνημείο που χτίστηκε το 1956 και αποτελείται από Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, το οποίο
πρωτολειτούργησε τον ιούλιο του 2012 θα σας εντυπωσιάσει με τις
έναν οβελίσκο 42 μέτρων και 2 παρτιζάνους με καλάσνικοφ.
παροχές του. Σχεδιασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,
διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα και δωρεάν Internet
σε όλους τους χώρους του. Διαθέτει ακόμη αίθουσα για παιχνίδια για
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση στο τους μικρούς επισκέπτες του. Τα δωμάτιά του παρέχουν ρυθμιζόμενο
Σαντάνσκι. Περπατήστε στο γραφικό πεζόδρομο και γιά όσους επιθυμούν κλιματισμό, mini Μπαρ, τηλεόραση, τηλέφωνο. Μην παραλείψετε
ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το να κάνετε τις αγορές σας από το εμπορικό κέντρο THE MALL που
βρίσκεται ακριβώς δίπλα.
δρόμο της επιστροφής.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η
ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος.

3&4 ημέρες
Tο φυσικό σύνορο των δύο πιο βεβαρημένων από τις προκαταλήψεις μας γειτόνων: της Αλβανίας και
της ΠΓΔΜ. Eίναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη σε ηλικία, η βαθύτερη και μία εκ των ομορφότερων λιμνών
της Νότιας Ευρώπης. H φυσική ομορφιά δεν έχει σύνορα, δε μεταβάλλεται ανάλογα με το πού βρίσκεται.
Γιατί η Οχρίδα είναι πανέμορφη μέσα στην απεραντοσύνη της, γιατί στις όχθες της φωλιάζουν τρεις
πόλεις χάρμα οφθαλμών, γιατί είναι δίπλα μας και δεν την ξέρουμε…..
1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την
Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο κατάστημα των DUTY FREE.
Φθάνουμε στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων», δεδομένου ότι
πολλές ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. Όντας έδρα του ομώνυμου
δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, χαρακτηριστικότερα όλων
ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις μεγαλύτερες
Ορθόδοξες εκκλησίες της ΠΓΔΜ, η σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι (19ος αι.),
ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.) αλλά
και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα
στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού θαυμάσουμε
τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα, την «Ιερουσαλήμ
των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης θρησκευτικής
σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, με τις 365 εκκλησίες, μια για
κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση. Δείπνο.

Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για μια
διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ντριμ, μέσα από
το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.), το μεγαλύτερο βατό
φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζοντας, φθάνουμε στο
ιστορικό Μοναστήρι Μπιγκόρσκι, το οποίο βρίσκεται
κολλημένο σε απότομο βράχο. Ανακαινίστηκε τον
19ο αιώνα και αποτελεί ένα εντυπωσιακό συγκρότημα
με χαρακτηριστικό τις ξύλινες κατασκευές του. Θα
καταλήξουμε στην λίμνη του Μαύροβο (Μαύρος Αγρός),
ένα χωριό και τουριστικό θέρετρο στην ορεινή περιοχή
της ΒΔ ΠΓΔΜ. Είναι τουριστικός προορισμός καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου, εξαιτίας του χιονοδρομικού κέντρου
Ζάρε Λαζαρέφσκι, του εθνικού πάρκου και της τεχνητής
λίμνης. Μια περιοχή με πολλές φυσικές ομορφιές, υπέροχη
θέα, μια διάφανα καθαρή λίμνη αλλά και ορεινούς λόφους
από όπου κανείς μπορεί να δει το πανόραμα του όρους
Μπίστρα. Η εκκλησία του Αγίου Νικόλαου η οποία χτίστηκε
το 1850, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της τεχνητής
λίμνης λόγω της κατασκευής του τεχνικού φράγματος
το 1953, όμως εξαιτίας της ξηρασίας κατά τον 21ο αιώνα
έχει κατά μεγάλο μέρος επανεμφανιστεί. Επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο και το
βράδυ θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μουσείο Νερού, την προϊστορική πόλη στο
νερό, ή όπως είναι γνωστός «Ο κόλπος των οστών». Θα θαυμάσουμε ένα
Πλωτό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο στήθηκε ένας προϊστορικός
οικισμός σε 8.500 τ.μ., αυθεντικό αντίγραφο των κατοικιών 1200- 700 π.Χ.
Πάνω από τον όρμο, κατασκευάστηκε ένα ρωμαϊκό στρατιωτικό οχυρό,
ταυτόχρονα με τον οικισμό και το πλωτό Μουσείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ (όπου και η Εκκλησία των Αγίων
Αρχαγγέλων), στη νότια πλευρά της λίμνης, με τα δεκάδες παγώνια να
κυκλοφορούν ελεύθερα στους κήπους του. Κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν όλη
η περιοχή ήταν έδρα της Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής, διαθέτει εκπληκτικές
τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν ο Έλληνες
μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο
(Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, πάνω στην λίμνη,
30 χλμ. κοντά στα Αλβανικά σύνορα. Ο όσιος Ναούμ είναι θαμμένος σε αυτή τη
Μονή. Ο θρύλος θέλει την καρδιά του να ακούγεται ακόμη να χτυπά, αν ακούσει
κανείς προσεκτικά πάνω από τον τάφο του. Από αυτό το σημείο, οι πηγές του
ποταμού Drim, 45 στο σύνολό τους, τροφοδοτούνται από τη Λίμνη Πρέσπα και
καταλήγουν σε μια τεράστια λεκάνη, όμοια με λίμνη, που απορρέει μέσα στη
Λίμνη Οχρίδα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην παλιά πόλη και περνώντας από
την κύρια είσοδο (Gorna Porta) θα δούμε τις Βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία,
Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα
με τα είδη κεραμικής και λαϊκής τέχνης. Σ’ αυτόν τον δρόμο, κάτω από το
Μουσείο, υπάρχει και το Εθνικό εργαστήριο χειροποίητου χαρτιού, πάπυρου,
ένα από τα επτά εργαστήρια σε παγκόσμια κλίμακα. Η κατασκευή χαρτιού
ξεκίνησε κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα στο Μοναστήρι του Όσιου
Ναούμ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το εκπληκτικό είναι ότι εδώ υπάρχει το
ένα εκ των δύο μοναδικών αντιγράφων της αρχικής πρέσας του Γουτεμβέργιου.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για το βραδινό μας.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ
Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα
στην κεντρική πρωταγωνίστρια της περιοχής, την
ομώνυμη λίμνη. Είναι η πιο βαθιά λίμνη των Βαλκανίων
και προστατευμένος υδροβιότοπος, μήκους 32 χλμ.
Πρόκειται για μια φυσική, τεκτονική λίμνη που ανήκει
στις παλαιότερες λίμνες του κόσμου, με ηλικία τριών
εκατομμυρίων ετών. Η παλιά πόλη της Οχρίδας με το
φρούριο του Σαμουήλ να προεξέχει στα 800 μ. πάνω
από την επιφάνεια νερών εκτείνεται στη βόρεια όχθη
της. Τα δύο τρίτα της επιφάνειάς της ανήκει στην
ΠΓΔΜ και το ένα τρίτο στην Αλβανία, αποτελώντας
το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο κρατών. Με τη
μοναδική χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί, είναι ένας
από τους μεγαλύτερους βιότοπους στην Ευρώπη. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη. Στη συνέχεια, μεταφορά για βόλτα
στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος
του ποταμού. Αφού ολοκληρώσουμε τα τελευταία μας
ψώνια, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την
πόλη μας.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων.
Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φθάνουμε στα σύνορα Σερβίας.
Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην
πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, την πόλη όπου δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμενγτάν, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών
Δούναμη και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου
του Ρήγα Φεραίου και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ και
το Πατριαρχικό Μέγαρο, καθώς και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας
Ljubica. Στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το
Κοινοβούλιο της Σερβίας, καθώς και το Δημαρχείο και το Προεδρικό Μέγαρο,
πρώην παλατιών των οικογενειών Ομπρένοβιτς και Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό
των Βαλκανιών και μετά την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά του Βελιγραδίου),
όπου και θα δούμε το Μνημονειακό Κέντρο του Τιτο, αφιερωμένο στο μεγάλο
ηγέτη. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να
επισκεφθείτε το μεγάλο πεζόδρομο της οδόυ Knez Mihailova, με καταστήματα
για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε
παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με τοπική κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Η πόλη που θα σας
γοητεύσει με την
ατμόσφαιρα, τη
ζωντάνια και τη
νυχτερινή ζωή της

4&5 ημέρες

3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή μας. Αρχικά θα επισκεφθούμε
την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την
πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου
και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη
πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο
λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Συνεχίζουμε για την πόλη του Νόβισαντ,
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποκαλείται
σερβική Αθήνα, καθώς στο 19ο και αρχές του 20ου αιώνα ήταν η πρωτεύουσα
της κουλτούρας και πολιτισμού, όταν όλοι οι σημαντικοί ποιητές, συγγραφείς,
δημοσιογράφοι έμεναν εδώ. Στην πόλη αυτή υδρεύτηκε και το πρώτο εθνικό
θέατρο των Σέρβων. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή
για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για
να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή
μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την
πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο
Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το
βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια
πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της
πόλης.

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το
επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα
και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, αναχώρηση
μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των
αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για τα
σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά την διάρκεια του
18ου - 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ,
όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και
νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο
της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο.
Τέλος, κατά την διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο
παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από
εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία
προσφέρει. Σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της
πόλης επισκεπτόμενοι κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ – μπαράκια – καφετέριες
και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας.

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή. Καθοδόν θα περάσουμε από την
ιστορική πόλη Νις, γενέτειρα του Μ. Κωνσταντίνου. Σύντομη περιήγηση στην
πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας - Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις
καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημερα: αναχώρηση στις 22.00 για Βελιγράδι
2η ημέρα: αφιξη, ξεναγηση πόλης, μεταφορα στα δωμάτια, 3η ημέρα: ημερήσια Νοβισαντ (όπως
αναγραφεται η 3η ημερα παραπανω), 4η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

METROPOL PALACE 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στο κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά
στο κτίριο του κοινοβουλίου. Διαθέτει όλες τις ανέσεις για μια
πολυτελή διαμονή, όπως εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική πισίνα
με ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, σαλόνι
ομορφιάς, αίθουσα συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό,
τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, βραστήρα για καφέ ή
τσάι, δωρεάν πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
To ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται
κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης, απέναντι από το
δημαρχείο και το κοινοβούλιο, προσφέροντας όλες
τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτιά
του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή
τηλεόραση, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, Mini bar, θυρίδα
ασφαλείας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικές
σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο IVO ή να πιείτε ένα ποτό στο
τέλος της ημέρας.

5 ημέρες
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΚΣΙΜ - ΜΕΓΑΛΗ
ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με προορισμό
την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη στάση έξω από την
Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου
μετά τον απαραίτητο έλεγχο, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα
αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική
Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε
μια τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για να γευθείτε
τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη το απόγευμα
στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας.
Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη διάθεση σας για μια πρώτη
περιήγηση στην πλατεία Τακσίμ με την συνοδεία του αρχηγού μας,
και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί
το ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία Τακσίμ
με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά και στα γύρω στενά
του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος εμπορικών καταστημάτων και
ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε,
κατοικία σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του
Κεμάλ Ατατούρκ. Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική
πύλη, τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια καφετέρια
με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται από καταπράσινους
κήπους. Στο εσωτερικό του θα θαυμάσετε τους τεράστιους
πολυελαίους και την κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο
μπακαρά. Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα
στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε τις ακτές
με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί“) από μια διαφορετική
οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από τις σημαντικότερες
ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή αγορά, όπου θα επιδοθείτε
και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την
επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε
στη διάθεση σας θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή
αγορά, η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι
από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης
ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων και αρωμάτων από
την Ανατολή. Επιστρέφουμε το απόγευμα στα δωμάτια μας για
ξεκούραση, και το βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο
Ορτάκιοϊ που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η
φανταστική θέα στον Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα, τα πολλά
καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια από τα καλύτερα
night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή νυχτερινή εικόνα.

Αγία Σοφία

3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους
αιώνες, την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για
πρώτη φορά τον Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την
λύση της πολιορκίας από τους Αβάρους και τους Πέρσες στην
Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο της Πόλης, την
Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους των
Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται
το αγίασμα. Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του Θεού
Σοφίας, η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο
αλλά και στον εσωτερικό χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο
γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και Αρτέμιου. Θα δούμε
επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο και μεγαλύτερο τζαμί
στην Πόλη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην Τουρκία, τον
Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο
που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων
μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη
υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της
Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο, και σήμερα πέρα από τουριστικό
αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω της εξαιρετικής
ακουστικής της. Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας.

4η ημέρα: KADIKOY - MODA - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την Ασιατική πλευρά
της Πόλης. Διασχίζοντας την Κρεμαστή Γέφυρα και την Λεωφόρο
Βαγδάτης φθάνουμε αρχικά στο περίφημο Kadikoy. Μια γειτονιά που
μέχρι πρόσφατα ήταν κυρίως μια κατοικημένη περιοχή που μόλις
καταγράφηκε στον πολιτιστικό χάρτη της Πόλης. Τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει hot-spot για μπαρ, κέντρα τέχνης και πολιτισμού,
καφέ και χώρους μουσικής. Διαθέτει την πλούσια και μοναδική
ατμόσφαιρα των αγορών, τις γαστρονομικές επιλογές και τα
τουρκικά λουτρά σε κοντινή απόσταση. Είναι σίγουρα ένας τόπος να
εισαχθείς στην πραγματική ζωή της σημερινής Κωνσταντινούπολης
και σίγουρα ανταγωνίζεται επάξια τον πεζόδρομο του Πέραν. Μετά
τον ελεύθερο χρόνο μας για περιήγηση, αναχωρούμε για την περιοχή
Bostanci από όπου και θα πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική μας
κρουαζιέρα στα ξακουστά Πριγκηπόννησα. Στα νησιά δεν υπάρχουν
αυτοκίνητα και οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες
και ποδήλατα. Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η Μονή
του Αγίου Γεωργίου στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου και η
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στα
ξενοδοχεία μας και θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για
την τελευταία μας νύχτα για βόλτα, ψώνια και ότι άλλο θελήσετε.

5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ISTANBUL FORUM (ΕΝΥΔΡΕΙΟ)
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το
πρωινό μας αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο
Φανάρι, όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου
ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας
μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και καθοδόν θα δούμε
και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα πολυκαταστήματα όπου μπορείτε
να κάνετε και τις τελευταίες σας αγορές πριν πάρουμε το δρόμο
της επιστροφής, και το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα
ενυδρεία στον κόσμο με διάφορα θαλάσσια πλάσματα και
υποθαλάσσιο τούνελ 83 μέτρων!. Επόμενη μας στάση θα είναι στην
περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα, όπου μετά τον
έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην πόλη
μας. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.
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4 ημέρες / 3 διαν/σεις
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΚΣΙΜ
ΜΕΓΑΛΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας με
προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας μια πρώτη
στάση έξω από την Καβάλα, συνεχίζουμε για τον συνοριακό
σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο,
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην Ανατολική Θράκη και
στο ύψος της Ραιδεστού, σημερινό Tekirdag, θα κάνουμε
μια τελευταία στάση πριν τον τελικό προορισμό μας για να
γευθείτε τα φημισμένα παραδοσιακά σουτζουκάκια! Άφιξη
το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση
στα ξενοδοχεία μας. Το υπόλοιπο της ημέρας θα είναι στη
διάθεση σας για μια πρώτη περιήγηση στην πλατεία Τακσίμ
με την συνοδεία του αρχηγού μας, και την ξακουστή
Μεγάλη Οδό του Πέραν. Πεζόδρομος που φιλοξενεί το
ερυθρόλευκο νοσταλγικό τραμ που συνδέει την πλατεία
Τακσίμ με την συνοικία του Γαλατά. Κατά μήκος αλλά
και στα γύρω στενά του πεζόδρομου θα βρείτε πλήθος
εμπορικών καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΙΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του
Ντολμάμπαχτσε, κατοικία σουλτάνων και διοικητικό
κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο
αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ.
Ο χώρος του παλατιού με την αυτοκρατορική πύλη,
τον περίτεχνο πύργο του ρολογιού και μια υπαίθρια
καφετέρια με εξαιρετική θέα στον Βόσπορο περιβάλλεται
από καταπράσινους κήπους. Στο εσωτερικό του θα
θαυμάσετε τους τεράστιους πολυελαίους και την
κρυστάλλινη σκάλα φτιαγμένη από κρύσταλλο μπακαρά.
Στη συνέχεια και προαιρετικά θα έχουμε την κρουαζιέρα
στα στενά του Βοσπόρου όπου εν πλω θα θαυμάσουμε
τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα (“ γιαλί “) από μια
διαφορετική οπτική γωνία. Έπειτα επισκεπτόμαστε μια από
τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης, την Σκεπαστή
αγορά, όπου θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με
τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της καλύτερης
δυνατής τιμής. Στον χρόνο που θα έχετε στη διάθεση σας
θα προτείναμε να επισκεφθείτε και την Αιγυπτιακή αγορά,
η οποία απέχει περίπου 800 μέτρα και βρίσκεται απέναντι
από την γέφυρα του Γαλατά, ίσως την καλύτερη βόλτα
της Πόλης ειδικά το σούρουπο, ένας κόσμος χρωμάτων
και αρωμάτων από την Ανατολή. Επιστρέφουμε το
απόγευμα στα δωμάτια μας για ξεκούραση, και το
βράδυ προτείνουμε μια υπέροχη βόλτα στο Ορτάκιοϊ
που αποτελεί κοσμοπολίτικο προάστιο της Πόλης. Η
φανταστική θέα στον Βόσπορο με την κρεμαστή γέφυρα,
τα πολλά καφέ και εστιατόρια, οι μικροπωλητές και κάποια
από τα καλύτερα night clubs συνθέτουν την μαγική αυτή
νυχτερινή εικόνα.

Γέφυρα του Βοσπόρου
3η ημέρα: ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα ναό υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες,
την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον
Ακάθιστο Ύμνο το 626 μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας από τους
Αβάρους και τους Πέρσες στην Παναγία. Συνεχίζουμε με το αγιαστικό κέντρο
της Πόλης, την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε τους τάφους
των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα.
Επόμενος σταθμός μας ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, η μεγαλόπρεπη
Αγιά Σοφιά. Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό χώρο
του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου
και Αρτέμιου. Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλε τζαμί το ωραιότερο
και μεγαλύτερο τζαμί στην Πόλη και το μόνο που έχει έξι μιναρέδες στην
Τουρκία, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο ηλικίας 3500 χρόνων και φυσικά τον χώρο
που βρισκόταν ο Βυζαντινός Ιππόδρομος. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα
επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα, την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού
που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο,
και σήμερα πέρα από τουριστικό αξιοθέατο χρησιμοποιείται για κονσέρτα λόγω
της εξαιρετικής ακουστικής της. Επιστροφή το απόγευμα στα ξενοδοχεία μας.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ISTANBUL FORUM (ΕΝΥΔΡΕΙΟ)
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας
αναχωρούμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου βρίσκεται ο
Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της
πατροπαράδοτης εκκλησίας μας. Αφού τελειώσει ο εκκλησιασμός μας και
καθοδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Istanbul Forum,ένα από τα πλέον σύγχρονα πολυκαταστήματα όπου μπορείτε να
κάνετε και τις τελευταίες σας αγορές πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής,
και το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία στον κόσμο με
διάφορα θαλάσσια πλάσματα και υποθαλάσσιο τούνελ 83 μέτρων!. Επόμενη
μας στάση θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού, πριν φτάσουμε στα σύνορα,
όπου μετά τον έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδού στην
πόλη μας. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με αναχώρηση την 1η ημέρα στις 21.30, άφιξη την
2η ημέρα το πρωί και σύνολο 2 διαν/σεις. Το πρόγραμμα εκτελείται καινονικά.

Σκεπαστή αγορά

3 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06:30. Με τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, φθάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι
Ανατολής και Δύσης στους “δρόμους του μεταξιού”. Συνεχίζουμε για Ορεστιάδα και το τελωνείο της Καστανιάς, και μετά τον έλεγχο
και τον ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη κατευθυνόμαστε στο Κάραγατς, (παλιά Ορεστιάς). Περιοχή που στο παρελθόν έμεναν
Έλληνες, όμως με την συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και στα πλαίσια της ανταλλαγής των πληθυσμών, παραχωρήθηκε στην Τουρκία και
οι κάτοικοί του “μετακόμισαν” ως πρόσφυγες στην (Νέα) Ορεστιάδα. Αξιοθέατο του μικρού χωριού ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος
στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών του Τουρκικού Πανεπιστημίου Θράκης. Σε περίπου 9 χιλιόμετρα φθάνουμε στην δεύτερη πρωτεύουσα της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, την Αδριανούπολη. Αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με
την πόλη, την οποία μπορείς να την γυρίσεις με τα πόδια για να την γνωρίσεις και να δεις τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί (Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα
μνημεία στην Τουρκία, κτισμένο από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου. Ο ίδιος θεωρεί πως με το
έργο αυτό ξεπέρασε την Αγία Σοφία. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί
σαν μουσείο με ελεύθερη είσοδο. Στην συνέχεια, θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό – Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα
από την ελληνική, βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής και Τουρκικής τέχνης το οποίο θα σας μυήσει στην τουρκική ζωή
του 19ου αιώνα. Το τέμενος με τους 3 εξώστες -Uc serefeli Camii (Oυτς Σερεφελί Tζαμί), το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και 1447 από
τον σουλτάνο Murad II. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και το «Pουστέμ Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό
ξενοδοχείο, κτίσμα του 15ου αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο κέντρο της πόλης. Τα καλύτερα όμως τα αφήσαμε για το τέλος.... Μόλις
ολοκληρωθεί η περιήγησή μας έχουμε ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar (και την ημέρα και τη νύχτα!). Ένας περιποιημένος
και καθαρός πεζόδρομος με καταστήματα με ρούχα, παπούτσια, είδη διατροφής και ότι άλλο βάλει ο νους σας, με πολλά παγκάκια για
να ξεκουράζεσαι, ρολόγια, σιντριβάνια ,αγάλματα και κόσμο. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στα πλακόστρωτα
στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα της πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια
και μαγαζιά μιας άλλης εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν τόπο δεν φτάνει μόνο να τον περπατήσεις και να δεις τα σημαντικά και
ασήμαντα αξιοθέατα του,πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς και να μυρίσεις τα καλούδια του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις
και η κουζίνα μας μοιάζουν. Όμως εδώ οι γεύσεις είναι πιο έντονες!!!! Όσοι ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας με ένα χαμάμ,
σας προτείνουμε το το Saray Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν μια περιποίηση
στα τουρκικά λουτρά. Αφού βγάλεις τα ρούχα σου, μπαίνεις στα λουτρά, συνήθως μια θολωτή αίθουσα γεμάτη ατμούς, ξαπλώνεις σε μια
θερμή μαρμάρινη πλάκα ,σε τρίβουν με τον “κετσέ” ένα πανί σαν την λούφα, σε ξεπλένουν από τα νεκρά κύτταρα, σε σαπουνίζουν, σου
κάνουν μασάζ, σε λούζουν και σε ξεπλένουν. Μετά παίρνεις την πετσέτα που σου δίνουν και πας για το μασάζ με το λάδι. Είναι μια ωραία,
χαλαρωτική εμπειρία. Ακριβώς για να κλείσετε την βραδιά σας.

3η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανατολική Θράκη με πρώτο προορισμό μας τις 40 Εκκλησιές. Πριν την μικρασιατική καταστροφή ήταν
μια ακμάζουσα ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα, με μεγάλη ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που
δημιουργήθηκε από τον 17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του εικοστού αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και
ημιγυμνάσιο. Πριν το 1918 οι Σαράντα Εκκλησιές αποτελούσαν Σαντζάκιο, (επαρχία), που ανήκε στο Βιλαέτι, (νομό), της Αδριανούπολης
και κατά την ελληνική διοίκηση που ακολούθησε αποτέλεσε πρωτεύουσα ιδίου ομώνυμου νομού. Η ονομασία της κοινότητας ήταν στα
τουρκικά Kirkkilise, δηλαδή Σαράντα Εκκλησιές, μια ονομασία που πρόδιδε την ύπαρξη πολυάριθμων χριστιανικών ναών στην περιοχή. Μετά
την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Τούρκοι άλλαξαν τον καθιερωμένο μέχρι τότε όνομα της πόλης και την ονόμασαν Kirklareli, ενώ η
μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι άλλες εκκλησίες ερημώθηκαν από την εγκατάλειψη στο πέρασμα του χρόνου.
Οι περισσότεροι προσφυγές από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου και ίδρυσαν τον ομώνυμο συνοικισμό, Σαράντα
Εκκλησιές. Αμέσως μετά παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα σύνορα των Κήπων και κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις

MARGI HOTEL 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο
της πόλης και ακριβώς δίπλα από το μεγάλο ομώνυμο εμπορικό
κέντρο.. Όλα τα δωμάτια του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό,
καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, σεσουάρ, τηλέφωνο και βραστήρα
για καφέ ή τσάι. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, μπαρ, καφέ,
εστιατόρια, παιδική και εσωτερική πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο,
χαμάμ, γυμναστήριο και υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο προσφέρει και
δωρεάν χρήση wi-fi στους κοινόχρηστους χώρους. Μην ξεχάσετε
να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου ή να γευτείτε
διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από διεθνή κουζίνα στο
πολυτελές εστιατόριό <GREEN>.
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Τσανάκαλε

Αϊβαλί

4 ημέρες

Σμύρνη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για Καβάλα,
Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα κάνουμε μια στάση στο
κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και μπαίνουμε στην Τουρκία.
Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας
Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε το καράβι για
Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την Ομηρική Τροία. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη που
χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε
Ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας,
ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Αναχωρούμε στη συνέχεια για
το Αϊβαλί (Κυδωνίες), και φθάνοντας στο ξενοδοχείο τακτοποιούμαστε στα
δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των Φωκαίων με τα
στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες και τις ελληνικές συνοικίες με τα
γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη του τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς
μήνες είναι κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης,
Αιδηνίου και Μαγνησίας. Συνεχίζουμε την διαδρομή για τη Σμύρνη, περιήγηση με
το λεωφορείο στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα παραθαλάσσια
διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα προξενεία και τέλος στην
ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος
ελεύθερος για αγορές, καφέ και φαγητό. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Αϊβαλί,
όπου θα έχουμε το δείπνο μας στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία Περγάμο,
στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιού.
Συνεχίζουμε με τα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο του Αδραμυττηνού κόλπου,
έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται
για τις αρχαίες «Εκατόνησους» ή «Ασκανίους νήσοι». Χρόνος ελεύθερος για
να δοκιμάσετε τις τοπικές συνταγές και να περπατήσετε στους δρόμους της
πρώην ελληνικής συνοικίας. Επιστρέφοντας αργότερα στο ξενοδοχείο μας, οι πιο
ξεκούραστοι μπορούν να απολαύσουν έναν περίπατο στην γραφική πόλη.

4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα αναχωρούμε για το Τσανάκαλε. Διάπλους
Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή και φθάνουμε στην πανέμορφη
Καλλίπολη, γενέτειρα της Εθνικής μας τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε
τον δρόμο της επιστροφής, περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το
βράδυ με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Ανάμεσα
σε
χρωματιστά
αρχοντικά,
λουλουδιασμένες αυλές και πέτρινα σοκάκια,
βρήκαμε μια πόλη μαγική, φτιαγμένη από το
υλικό των παραμυθιών, της Ιστορίας και του
Αιγαίου. Το πρώτο πράγμα που θα προσέξεις
είναι το χρώμα. Διόρθωση: τα χρώματα. Μέρες,
μπορεί και μήνες αφού έχεις φύγει, θα είναι
και το πρώτο πράγμα που θα θυμάσαι όταν θα
σκέφτεσαι το Αϊβαλί. Ένα ροζ διώροφο πλάι σε
ένα κίτρινο αρχοντικό με γιγάντιες μπλε πόρτες,
δίπλα σε ένα βιολετί σπίτι με ξύλινα χαγιάτια,
δίπλα σε ένα άλλο αρχοντικό βαμμένο στο πιο
έντονο πράσινο που θα μπορούσε ποτέ να βαφτεί
αρχοντικό. Μια υπέροχα ασυνάρτητη αλληλουχία
χρωμάτων να κορνιζάρει κάθε πέτρινο καλντερίμι
που διασχίζεις έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι
είσαι η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων –αν η
Χώρα των Θαυμάτων έμοιαζε περισσότερο με
παστέλ πίνακα ζωγραφικής.
Το Αϊβαλί είναι πρωτίστως το Αϊβαλί των
γιαγιάδων μας –ακόμα και αν οι δικές σου
οι γιαγιάδες δεν είχαν έρθει από εδώ. Τα
χρωματιστά αρχοντικά τους δεν κατοικούνται
όλα, γιατί ήταν περισσότεροι οι Έλληνες που
έφυγαν το ’22 από εδώ απ’ ό,τι οι Τούρκοι που
ήρθαν από την Ελλάδα. Περίσσεψαν.
Κάποια
σήμερα
πωλούνται,
κάποια
αναστηλώνονται, άλλα στέκονται σιωπηλά με τη
γοητεία του χρόνου να αφήνει πάνω τους τα
σημάδια της. Θα σε μελαγχολούσαν, αν ήταν
ανθρωπίνως δυνατό να μελαγχολήσεις μέσα
σε έναν παστέλ πίνακα ζωγραφικής. Και αν οι
μελαγχολικές σου σκέψεις δεν διακόπτονταν
ολοένα από κάποιον ηλικιωμένο κύριο που
δηλώνει Τούρκος αλλά μιλάει ελληνικά με
κρητική προφορά και θέλει να μάθει νέα από
την πατρίδα –του και σου, και ποια είναι πατρίδα
ποιανού, είναι πολύ σχετικό θέμα εδώ που είσαι.

Αϊβαλί

Έφεσος

Τσανάκαλε

Σμύρνη

Παράλια Μικράς Ασίας
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση
για Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Αφού φτάσουμε στα σύνορα θα
κάνουμε μια στάση στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών DUTY FREE
και μπαίνουμε στην Τουρκία. Διέλευση από Κεσσάνη, Καλλίπολη,
διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας Σηστού και άφιξη στη
Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε το καράβι για Δαρδανέλια
(Τσανάκαλε). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην πόλη και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΤΡΟΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ
Μετά το πρωϊνό μας αναχωρούμε για την Ομηρική Τροία. Θα
ξεναγηθούμε στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε το ΕΠΟΣ
της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως ο Αχιλλέας,
ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο
Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Στη συνέχεια θα πάρουμε τον
δρόμο προς Σμύρνη. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο,
μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Θα έχουμε
ξενάγηση στο Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου,
την Κόκκινη Αυλή. Συνεχίζουμε για την πόλη της Σμύρνης. Αφού
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή
μας για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΟΣ - ΚΙΡΚΙΤΖΕ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της
Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο, η οποία
αποτέλεσε για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του
ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε
όλο τον αρχαίο κόσμο για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος . Τα
πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόλη και αναφέρεται
στις γνωστές προς Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου
και ως μία από τις Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον
αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο , το Πρυτανείο
, την Δημόσια Αγορά, το Νύμφαιο, την Βιβλιοθήκη του Κέλσου,
το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο και περνώντας έξω από
την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό χωριό
που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα « ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ»
και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι . Ελεύθερος χρόνος
στην πλούσια αγορά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και
διανυκτέρευση.

5 ημέρες

Αλησμόνητες Πατρίδες
Ανάμεσα σε χρωματιστά αρχοντικά, λουλουδιασμένες
αυλές και πέτρινα σοκάκια, πόλεις μαγικές,
φτιαγμένες από το υλικό των παραμυθιών, της
Ιστορίας και του Αιγαίου. Το πρώτο πράγμα που θα
προσέξεις είναι το χρώμα. Διόρθωση: τα χρώματα.
Μια υπέροχα ασυνάρτητη αλληλουχία χρωμάτων να
κορνιζάρει κάθε πέτρινο καλντερίμι που διασχίζεις
έχοντας διαρκώς την αίσθηση ότι είσαι η Αλίκη στη
Χώρα των Θαυμάτων –αν η Χώρα των Θαυμάτων
έμοιαζε περισσότερο με παστέλ πίνακα ζωγραφικής.
4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΦΩΚΑΙΑ - ΑΙΒΑΛΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες
και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία
ένδειξη του τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι
κατεξοχήν παραθαλάσσιος οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης,
Αιδηνίου και Μαγνησίας. Μετά από μια στάση για καφέ, βόλτα και
φωτογραφίες, θα πάρουμε και πάλι τον δρόμο της επιστροφής
προς το Αιβαλί. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια με τις
παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά
σπίτια που σώζονται ακόμη και κοσμούν το υπέροχο αυτό μέρος.
Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και
επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22
μικρά νησάκια διασκορπισμένα στον κόλπο του Αϊβαλιού. Εκεί
ακόμη σώζονται ερείπια από το Ναό των Ταξιαρχών του 1890.
Το βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΙΒΑΛΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το τελευταίο μας πρόγευμα και αφού βεβαιωθούμε ότι
φεύγουμε από το δωμάτιο με όλα μας τα πράγματα, παίρνουμε τον
δρόμο της επιστροφής. Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την
Ευρωπαϊκή ακτή, φθάνουμε στην πανέμορφη Καλλίπολη, γενέτειρα
της Εθνικής μας τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο. Συνεχίζουμε,
περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ με τις
καλύτερες των εντυπώσεων.
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5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις
Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και συνεχίζουμε για την Αρχαία
Επίδαυρο και το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη του νομού Αργολίδας,
κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου
σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. Η στρατηγική της θέση,
αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, ώστε η πόλη να γνωρίσει
πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία.
Βρίσκεται 12 χλμ από την κωμόπολη της Παλαιάς Επιδαύρου. Επόμενη στάση
για καφέ στο Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. Αφού περπατήσουμε στην
γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα
του Ελληνικού κράτους, θα ανεβούμε στον βράχο του Παλαμιδίου με
την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το Τολό.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη
της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο
που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε
σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή
παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτήρια
και τις δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του
εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από
τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο
της Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι
σε σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην
πόλη ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική
Πλατεία με το παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού.
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την
ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το
Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο
χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη
πόλη. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή
καστροπολιτεία Μυστρά, και συνεχίζουμε για τον Δυρό και τα περίφημα
σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία ωραιότερα λιμναία
σπήλαια της γης. Καταλήγουμε στην θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο
Ταίναρο και επάνω. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για
βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία.
Θαυμάζοντας την όμορφη διαδρομή, συνεχίζουμε για τον Πύργο,
την πρωτεύουσα του νομού Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεσή σας για μια
γνωριμία με την πόλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το
όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον αρχαιολογικό
χώρο των Δελφών και το μουσείο. Μετά την ξενάγησή μας, παίρνουμε τον
δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών και με στάσεις για καφέ και
φαγητό, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου
αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί
αυθεντικής
ομορφιάς,
καθένας
με
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη
τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία,
Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο
Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο. Επισκεφθείτε
την πατρίδα της ωραίας Ελένης και του
γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών
αγώνων, της ιερής ελιάς και της αρχαίας
Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός
– με φόντο έναν από τους ωραιότερους
προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας:
την Πελοπόννησο.
Aξιοθέατα στην Πελοπόννησο: Ρομαντικά κάστρα,
γραφικά χωριά και ιδιαίτερης ομορφιάς φύση
1. Μονεμβάσια & Ναύπλιο: Η καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς και το Ναύπλιο με την Ακροναυπλία
και το Μπούρτζι είναι από τους πλέον διάσημους,
ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας.
2. Καλάβρυτα: Τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό
κέντρο.
3. Φυσικοί θησαυροί: Το δάσος της Φολόης, τον
βιότοπο της Γιάλοβας, τα περίφημα Σπήλαια του Διρού,
το φαράγγι του Λούσιου, ιδανικό για πεζοπορία, αλλά
και τη λίμνη Τσιβλού.
4. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Mια σχεδόν υπερφυσική
παρέμβαση στο φυσικό τοπίο και η μεγαλύτερη
καλωδιωτή
γέφυρα
πολλαπλών
ανοιγμάτων
παγκοσμίως. Το βράδυ, φωταγωγημένη, προσφέρει
ένα μεγαλειώδες θέαμα.
5. Αρχαία Ολυμπία: Από τους σπουδαιότερους
αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με το αρχαίο
στάδιο, τους ναούς και διάφορα οικοδομήματα σχετικά
με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων
6. Αρχαία Μεσσήνη: Ο αρχαιολογικός χώρος
περιλαμβάνει ναούς, οικίες, τείχη και δημόσια κτήρια,
που σώζονται σε καλή κατάσταση.
7. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ένα από τα πιο
σημαντικά μνημεία της αρχαίας Ελλάδας, το
περίφημο θέατρο στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου.
Συνδυάζει την τέλεια ακουστική, την κομψότητα και τις
συμμετρικές αναλογίες.
8. Ναός Επικούρειου Απόλλωνα: Ο επιβλητικός
ναός, έργο του ξακουστού Ικτίνου, αρχιτέκτονα του
Παρθενώνα, είναι το πρώτο αρχαίο μνημείο στην
Ελλάδα που περιλήφθηκε στη λίστα με τα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.

4 ημέρες
Επίδαυρος

Ναύπλιο

Ύδρα

Πόρτο Χέλι

Το Τολό, ένα πρώην ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας δίνει το λιμάνι του
με τις ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη που ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη Ρόμβη. Η εικόνα
στα μάτια σας είναι γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας όμορφες
πόλεις κατά τη διαδρομή μας και κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. Οι
«Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν το βασίλειο του φημισμένου
Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής εκστρατείας, και μία
από τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. Τα
Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που
προστάτευαν την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν
πρότυπο αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές
έχουν έρθει στην επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά
(αντιπροσωπευτικό δείγμα το «προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα
οποία φιλοξενούνται στο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική
πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών.
Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την περιοχή του Τολού.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε το δείπνο
μας.

Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη
πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην
οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο
των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που
υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο
μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από την
ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην
κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 16871715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο
βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά
τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το
κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της
Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής
και αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη.
Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από
τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο.
Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο επονομαζόμενος
«Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της
Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο
φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα,
κτισμένο από την εποχή των Ενετών. Σας προτείνουμε να κάνετε
επίσης μια βόλτα με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου στο
Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο
μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς αιώνες, ή
εναλλακτικά μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και
με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το
απόγευμα θα έχουμε χρόνο στην γραφική παραλία του τουριστικού
Τολό. Το βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν
μπορούμε να κάνουμε την κρουαζιέρα στα δύο πανέμορφα νησιά του
Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί
με την τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη
αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά των Τομπάζη,
Κουντουριώτη, Μιαούλη και την Μητρόπολη, του 17ου αι. με το
μαρμάρινο καμπαναριό. Πεζοπορία στα στενά δρομάκια της χώρας
και επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά
την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα
επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου
κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό
του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον
γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Με το τέλος της
όμορφης σημερινής μας περιήγησης, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
για το δείπνο μας και ξεκούραση.

Μυκήνες

4η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της
Ασίνης, «παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το
αποκαλούν οι κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού
βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη,
τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και
διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς
την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων
Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο
και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι.
Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.
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3 ημέρες
3&4 ημέρες

Νέο
εμπλουτισμένο
Πρόγραμμα

Μετέωρα-Καλαμπάκα-Ελάτη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΕ
ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί, οδικώς, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα, με προορισμό την πόλη της Καλαμπάκας. Αφού
τακτοποιηθούμε
στο
ξενοδοχείο,
η
περιπέτεια
ξεκινάει!
Ακολουθώντας τα μονοπάτια μέσα στο δάσος ανηφορίζουμε για
τα ιερά βράχια των Μετεώρων, με την πρώτη στάση να γίνεται στο
Μεγάλο Μετέωρο, το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της περιοχής. Εκεί
θα ξαποστάσουμε από την πεζοπορία μας, θα θαυμάσουμε τη θέα
και θα επισκεφθούμε το μοναστήρι. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο κέντρο της Καλαμπάκας, για φαγητό και βόλτα στην πόλη,
πριν μεταβούμε και πάλι στα Μετέωρα για να θαυμάσουμε το
ηλιοβασίλεμα. Σε μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες, θα πιούμε
μπύρες και κρασί βλέποντας τον ήλιο να δύει! Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Το βράδυ θα το περάσουμε σε ένα
παραδοσιακό ταβερνάκι με τοπική κουζίνα, τσίπουρο και ζωντανή
μουσική!

2η ημέρα: ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ - MOUNTAIN BIKE - KARAOKE - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ NIGHT OUT
Ξυπνάμε κι ύστερα από ένα δυναμωτικό πρωινό στο ξενοδοχείο,
η περιπέτεια συνεχίζεται! Χωριζόμαστε σε ολιγομελή group και
φεύγουμε για τις δραστηριότητές μας, οι οποίες περιλαμβάνουν
αναρρίχηση και mountain bike. Αν δεν έχεις καμία εμπειρία, μην
ανησυχείς! Οι εκπαιδευτές μας θα σου παρέχουν την κατάλληλη
βοήθεια προκειμένου να τα καταφέρεις! Τα Μετέωρα θεωρούνται από
τα καλύτερα αναρριχητικά μέρη της Ελλάδος, τόσο για το όμορφο
περιβάλλον, όσο και για το εντυπωσιακό τους τερέν. Αντίστοιχα
υπάρχουν αρκετά ποδηλατικά μονοπάτια και δασικοί δρόμοι, που
ανεξαρτήτως επιπέδου, θα βρεις κάτι στα μέτρα σου που θα σου
ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη! Για όσους αποφασίσουν να μην
ακολουθήσουν στις δραστηριότητες θα πάρουν την διαδρομή μέσα
στο δάσος για το δεύτερο μοναστήρι. Το μεσημέρι θα κάνουμε
όλοι μαζί μπάρμπεκιου στο δάσος και θα παίξουμε ξανά σαν παιδιά!
Τα βραβεία περιμένουν όσους διακριθούν στη διελκυστίνδα, το
hula hoop και τη σκυταλοδρομία! Το απόγευμα επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για να ετοιμαστούμε για karaoke night και ομαδική έξοδο
στα μπαράκια της Καλαμπάκας!

3η ημέρα: ΕΛΑΤΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η τρίτη μέρα ξεκινάει με λίγο πιο αργό ξύπνημα, για να συνέλθουμε
από το προηγούμενο βράδυ! Αφού φάμε πρωινό, θα αφήσουμε το
ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε προς το γραφικό χωριό της Ελάτης.
Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τοπικά προϊόντα
να περιπλανηθούμε και να πιούμε καφέ στα μικρά μαγαζάκια του
χωριού. Στη συνέχεια, θα πάμε σε ένα όμορφο ράντσο κοντά στο
χωριό της Ελάτης όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ιππασία,
buggies, τοξοβολία και να δοκιμάσουμε τις πίτες και τα γλυκά του
κουταλιού που ετοιμάζουν στο σαλέ οι φιλόξενοι ιδιοκτήτες. Εκεί θα η
αγαπητή κ.Σοφία θα μας δείξει μια υπέροχη τοπική συνταγή. Αργά το
απόγευμα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής προς τις πόλεις
μας γεμάτοι όμορφες εικόνες.

“Δώρο δείπνο με ζωντανή μουσική σε παραδοσιακό ταβερνάκι, tea break
στο ηλιοβασίλεμα στο βράχο, τοξοβολία

Γύρος Πηλίου

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ - ΒΟΛΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 08:00 και με ενδιάμεση στάση
για καφέ θα φθάσουμε στη Μακρυνίτσα, γνωστή και ως το «μπαλκόνι
του Πηλίου», όπου πανοραμικά θα απολαύσουμε την πόλη του Βόλου
και τα ασημένια νερά του Παγασητικού. Θα περπατήσουμε στην
κεντρική πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, θα δούμε την εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πορταριά, ένα όμορφο χωριό
με υπέροχη θέα. Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες και βρύσες με
γάργαρα νερά συνθέτουν το πανέμορφο τοπίο. Χρόνος για αγορά
τοπικών προϊόντων και συνεχίζουμε για τα Χάνια, που βρίσκονται
σε υψόμετρο 1.190 στις πλαγιές του Πηλίου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο χωριό.

2η ημέρα: ΛΕΧΩΝΙΑ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ
ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Λεχώνια, όπου θα επιβιβαστούμε
στο ‘τρενάκι του Πηλίου’, το θρυλικό Μουντζούρη (έξοδα εξ’
ιδίων). Αναφερόμαστε φυσικά στον ιστορικό σιδηρόδρομο Βόλου Μηλεών, που κατασκευάστηκε σε δύο στάδια από το 1894 μέχρι το
1903 και που μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας σκαρφαλώνει
και πάλι στο Πήλιο. Ξεκινώντας παίρνει την ανηφόρα μέσα στα
λιόδεντρα, αγκομαχώντας και σφυρίζοντας όπως παλιά, και
περνώντας από τους παραδοσιακούς οικισμούς Ανω Γατζέα, όπου
πραγματοποιεί και ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό, Αγία Τριάδα, Αγιο
Αθανάσιο Πινακάτων, Αργυρέϊκα τερματίζει στις Μηλιές. Από εδω
ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του χωριού.
Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία των Ταξιαρχών που
χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό μουσείο και η βιβλιοθήκη,
μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα που θα
δούμε. Τελειώνοντας, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας για να
αναχωρήσουμε για τη Βυζίτσα, το χωριό που κέρδισε το «Χρυσό
Μήλο», σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά,
με τα ωραία και εντυπωσιακά αρχοντικά. Στη συνέχεια μετάβαση
στο Βόλο, μια σύγχρονη πόλη με πλούσια ιστορία, χτισμένη στο
μυχό του Παγασητικού κόλπου. Διαθέτει ξεχωριστή ομορφιά
συνδυάζοντας τους πεζοδρόμους και τα νεοκλασικά κτίρια με το
πανέμορφο λιμάνι της, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη γραφική
παραλία της πόλης για φαγητό και καφέ. Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό της Ζαγοράς,
που γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 17ο, 18ο αιώνα. Μετά τον καφέ μας
επίσκεψη στο σχολείο του Ρήγα Φεραίου και συνεχίζουμε για τον
Αγ. Ιωάννη, χωριό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με υπέροχη
θέα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα του Πηλίου.
Στη συνέχεια θα μας γοητεύσει η Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη
αρχιτεκτονική και τον αιωνόβιο πλάτανο στην Αγ. Παρασκευή.
Παραδοσιακά αρχοντικά στολίζουν τα πετρόχτιστα καλντερίμια
της, και τρεχούμενα νερά προσφέρουν το ιδανικό θέαμα. Στάση για
φαγητό με αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα και αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και
ιστορικούς όγκους των Μετεώρων με τα μοναδικά μοναστήρια. Θα
επισκεφθούμε την μονή του Αγ. Στεφάνου, η οποία βρίσκεται κτισμένη
στην κορυφή του βράχου που έχει έκταση 7.500 τ. μέτρα. Στη
συνέχεια κατηφορίζουμε για την Καλαμπάκα, η οποία είναι ριζωμένη
στη βορειοδυτική κόγχη της θεσσαλικής γης και μπορεί να καυχιέται
για τα μοναδικά στον κόσμο θεόρατα γλυπτά της, τα Mετέωρα, τα
οποία αφήνουν άφωνους τους επισκέπτες με την ομορφιά τους.
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και για να απολαύσετε την υπέροχη
θέα. Τελειώνοντας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη αργά
το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

3 ημέρες
3&4 ημέρες

Καρπενήσι - Λίμνη Κρεμαστών
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Βάλια Κάλντα-Σαμαρίνα
Σαφάρι
1η ημέρα: ΜΗΛΙΑ - ΠΟΛΥΝΕΡΙ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΣΜΙΞΗ
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας. Με ενδιάμεση στάση,
φθάνουμε στη Μηλιά Γρεβενών, όπου θα επισκεφθούμε το
Παλαιοντολογικό Μουσείο που φιλοξενεί σπάνια ευρήματα, όπως
απολιθώματα μαστόδοντα 3 εκατομμυρίων ετών, χαυλιόδοντες
μήκους 5,02 μ. οι μεγαλύτεροι στον κόσμο , κ.ά. Περνώντας από
την πόλη των Γρεβενών ξεκινάμε να δούμε τις πλούσιες φυσικές
ομορφιές στα βουνά του νομού, με την πυκνή βλάστηση, τα άφθονα
νερά και τα γραφικά χωριουδάκια σκαρφαλωμένα στις βουνοκορφές.
Μισή ώρα μετά τα Γρεβενά συναντάμε το βλαχοχώρι Πολυνέρι.
Κάνουμε στάση να περπατήσουμε στα σοκάκια και την πλατεία του,
να θαυμάσουμε την γύρω φύση, και συνεχίζουμε προς το χωριό Αετιά
και Φιλιππαίοι απ’ όπου φαίνεται το χιονοδρομικό.Συνεχίζουμε το
δρόμο μας για Σαμαρίνα , το μεγαλύτερο βλαχοχώρι σε υψόμετρο
1450μ., που μοιάζει σαν ένα μεγάλο μπαλκόνι που βλέπει τον
Σμόλικα και τον Όρλιακα. Περίπατος στο χωριό να απολαύσουμε
τη θέα, να δούμε τις πέτρινες βρύσες στους δρόμους του, τις
εκκλησιές, το μουσείο, και να ψωνίσουμε ντόπια προιόντα. Περνάμε
το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και κατεβαίνουμε στη Σμίξη
όπου μένουμε για φαγητό. Επιστροφή στα Γρεβενά, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΡΙΚΩΜΟ (γεφύρι Αζίζ Αγά) - ΖΙΑΚΑΣ - ΓΕΦΥΡΙ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και αναχώρηση για Τρίκωμο όπου θα
δούμε το πέτρινο γεφύρι του Αζίζ Αγά που έχει το μεγαλύτερο τόξο
στη Ελλάδα, πάνω στον Βενέτικο ποταμό. Γυρίζουμε πίσω για να
ανεβούμε στα 900μ. υψόμετρο, στο Ζιάκα. Αριστερά του εκτείνεται
ο Εθνικός Δρυμός της Βάλια Κάλντα. Συνεχίζουμε για το Σπήλαιο
που είναι χτισμένο πάνω σ’έναν βράχο με καταπληκτική θέα. Θα
περπατήσουμε στο χωριό, θα δούμε το παλιό εγκαταλειμμένο
μοναστήρι, την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου ( του 1800), και
όσοι μπορέσουν θα περπατήσουν στο φαράγγι με το γεφύρι της
Πορτίτσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτερευση.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ (προαιρετική) 4Χ4 - ΒΟΒΟΥΣΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια διαφορετική μέρα στα νοτιοδυτικά του
νομού. Φθάνουμε στο Περιβόλι, χωριό χτισμένο μέσα σ’ ένα ορεινό
τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Από εδώ όσοι επιθυμούν μπορούν να
ξεκινήσουν σαφάρι στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα με 4Χ4 ή mini
bus και περπάτημα στο δάσος με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Έμπειροι επιστήμονες οδηγοί θα μας αποκαλύψουν τις ομορφιές
και τα μυστικά του δάσους, μέχρι το Αρκουδόραμα. Πικ-νικ στο
δάσος και επιστροφή στο Περιβόλι (κόστος ανα άτομο με γεύμα
40ευρω). Όσοι δεν ακολουθήσουν μπορούν να μείνουν για φαγητό,
καφέ και περίπατο στο χωριό. Το μεσημέρι θα προχωρήσουμε για το
πιο απομακρυσμένο Ζαγοροχώρι, την Βοβούσα που πήρε το όνομά
της από την βοή των νερών του Αώου ποταμού που περνάει δίπλα
της. Εδώ θα πιούμε καφέ , θα γεμίσουμε το μυαλό μας με όμορφες
εικόνες της φύσης, και θα πάρουμε το δρόμο του γυρισμού για την
πόλη μας.

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 08:00.
Περνώντας από Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα, θα καταλήξουμε στο
γραφικό χωριό Κορυσχάδες. Θα εχουμε χρόνο να απολαύσουμε
το διατηρητέο οικισμό, που είναι περικυκλωμένος από έλατα και
ειναι χτισμένος σε υψόμετρο 960 μέτρων ανάμεσα στις κορυφές
Παλαιόκαστρο, Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι. Το χωριό είναι ένα
από τα ιστορικότερα της Ελλάδας, καθώς εδώ συνεδρίασε, στις
14 Μαΐου 1944, η πρώτη εθνοσυνέλευση της Ελεύθερης Ελλάδας
και έλαβε χώρα, στο Δημοτικό Σχολείο. Θα γευματίσουμε και
τελειώνοντας θα αναχωρήσουμε για τον τελικό προορισμό μας, το
περίφημο Καρπενήσι. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ (70χλμ.)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Μονή Προυσού, όπου στη διαδρομή
μας θα δούμε το Μικρό Χωριό, από το οποίο θα απολαύσουμε
την υπέροχη θέα και το πυκνό δάσος από έλατα. Φθάνοντας στη
συνέχεια στο μοναστήρι Προυσού, θα περιηγηθούμε στη μονή, που
δεσπόζει σε ενα απο τα πιο άγρια τοπία της περιοχής, μεταξύ των
βουνών Χελιδόνα, Καλιακούδα και της οροσειράς του Τυμφρηστού.
Θα δούμε το μουσείο που φιλοξενεί μια αξιόλογη συλλογή από
παλαιά χειρόγραφα, παλαιότυπα βιβλία και πολύτιμα εκκλησιαστικά
σκεύη και κειμήλια, αν και μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε όταν οι
Γερμανοί πυρπόλησαν τη μονή, στις 16 Αυγούστου 1944. Μπαίνοντας
στη μονή συναντάμε το κοιμητήριο των πατέρων, το βαπτιστήριο,
αλλά και το Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων που χτίστηκε το 1819.
Η θαυματουργή εικόνα φυλάσσεται, μέσα σε ένα σπήλαιο. Λέγεται
ότι φιλοτεχνήθηκε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο και σήμερα
διακρίνονται μόνο το πρόσωπο της Παναγίας και του Ιησού,
καθώς τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα με ασήμι, δώρο του Γεωργίου
Καραϊσκάκη που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε έξι μήνες
στη μονή. Η μονή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αργά το απόγευμα
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχέιο μας.

3η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (100
χλμ.)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο γραφικό Καρπενήσι. Θα
περπατήσουμε στην πλακόστρωτη πλατεία, που περυτριγυρίζεται
από πλατάνια, βρύσες. Θα δούμε τη Μητρόπολη, την εκκλησία
της Αγίας Τριάδας, η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή αξιόλογων
βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων. Συνεχίζοντας, θα δούμε
στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο, που αποτελεί θαυμάσιο χώρο
αναψυχής, με υπεραιωνόβια πλατάνια, πεζούλες και τρεχούμενα
νερά, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη. Μάλιστα, στην
περιοχή λειτουργεί ιχθυοτροφείο όπου εκτρέφονται πέστροφες.
Τελειώνοντας, θα περάσουμε από τον ποταμό Μέγδολα, για να
καταλήξουμε στη λίμνη των Κρεμαστών, η οποία αποτελεί την
μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα
στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, που ενώνονται
μέσω της Γέφυρας της Επισκοπής. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το
απόγευμα και εντυπωσιασμένοι από τα υπέροχα τοπία, επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Συνεχίζουμε
για την Υπάτη με τις ιαματικές πηγές της, που είναι φημισμένες από
τους Ρωμαϊκούς ακόμη χρόνους. Θα θαυμάσουμε τον Καταρράχτη,
στην είσοδο της πόλης, που τα νερα του κινούσαν παλαιότερα
πέντε μύλους. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Στη συνέχεια
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη αργά το απόγευμα στην
πόλη μας με τις καλυτερες εντυπώσεις.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Υπάτη.
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Μονεμβασιά

3 ημέρες

4 ημέρες

Ακτές Ιονίου-Αχέρωντας
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΑΓΕΑ - ΑΕΡΟΠΟΛΗ

760 ΧΛΜ

Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί και μέσω της νέας
Εθνικής οδού Θεσ/νίκης - Αθήνα και με ενδιάμεσες
στάσεις μέσω Τριπόλεως θα φτάσουμε στην αρχαία
Τεγέα. Μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας
Αρκαδίας. Επίσκεψη στο βραβευμένο αρχαιολογικό
μουσείο της πόλης. Κατόπιν αναχώρηση για την
Λακωνική Μάνα (ΑΕΡΟΠΟΛΗ). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας

2η ημέρα: ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΒΑΘΕΙΑ - ΤΑΙΝΑΡΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ (90 ΧΛΜ)
Πρωινό και ξεκινάμε να δούμε το νησιώτικο Γύθειο
που θεωρείται και η πύλη της Μάνης. Ο γραφικός
Γερολιμένας θα μας ξεκουράσει για να συνεχίσουμε
στην χιλιοφωτογραφημένη Βάθεια με τα πυργόσπιτα,
για να καταλήξουμε στο ακρωτήρι Ταίναρο, την
είσοδο του κάτω κόσμου κατά τους αρχαίους
Έλληνες. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα σπήλαια
Δυρού που θεωρούνται από’ τα καλύτερα λιμναία
σπήλαια του κόσμου

3η ημέρα: ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

200ΧΛΜ

Πρόγευμα και αναχωρούμε για την υπέροχη
Μονεμβασιά. Τόπος ιστορικός, με τον επιβλητικό βράχο
της και τη φημισμένη μεσαιωνική καστροπολιτεία
της αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Χρόνος να
θαυμάσουμε την παλιά και τη νέα πόλη.

4η ημέρα:

ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (760 ΧΛΜ)

Πρόγευμα και αναχωρούμε
με τις αποσκευές
μας για τον γραφικό Μυστρά, Περιήγηση
στο
προστατευόμενο μνημείο της UNESCO και αναχώρηση
για το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη αργά το βράδυ
στην Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ACHELATIS
Το Achelatis είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας που
βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο της Αρεόπολης.
Προσφέρει δωμάτια με παραδοσιακή διακόσμηση και
δωρεάν ενσύρματη σύνδεση στο internet. Είναι ευρύχωρο
και περιλαμβάνει κλιματισμό. Τα διαμερίσματα διαθέτουν
κουζίνα, ενώ οι πολυτελείς σουίτες έχουν τζάκι και
τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Υπάρχουν μια ρεσεψιόν με
καφέ μπαρ και μια αίθουσα πρωινού. Λειτουργούν επίσης
άνετος χώρος στάθμευσης και παιδική χαρά.

Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 08.00. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό
προς το Ιόνιο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματούμε εκεί όπου το
μάτι μας συναντά μια μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από
έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. Είμαστε στην
Πάργα, με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα
πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του Ιονίου. Τακτοποιούμαστε
στο ξενοδοχείο. Έπειτα αναχωρούμε για τον Αχέροντα ποταμό, συνυφασμένο με
το πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα στενά
και το Δέλτα του, περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα
να κάνουμε πεζοπορία προς τις πηγές, βόλτα με άλογα πόνι, κανό ή καγιάκ με
τους κατάλληλους οδηγούς. Φτάνουμε στο Γλύκη όπου θεωρείται ότι βρίσκονται
οι πηγές του Αχέροντα. Εδώ θα μείνουμε να απολαύσουμε το τοπίο, να πιούμε
καφέ, να φάμε στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το βράδυ σας δίνεται η δυνατότητα να περπατήσετε στο γραφικό
λιμάνι της Πάργας και μέσα από τα καλντερίμια να φτάσετε μέχρι και το κάστρο.

2η ημέρα: ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΣΟΥΛΙ - ΓΛΥΚΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ - ΖΑΛΟΓΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ
- ΠΡΕΒΕΖΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Νεκρομαντείο (5ος αι π.Χ.) κοντά στην
αποξηραμένη σήμερα Αχερουσία λίμνη. Χώρος λατρείας των Θεών του Κάτω
Κόσμου, όπου έφθαναν εκεί άνθρωποι σπρωγμένοι από την ανάγκη τους να
ζητήσουν συμβουλές από τις ψυχές των νεκρών τους. Συνεχίζουμε για να δούμε
τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν
παρά να παραδοθούν στον Αλή Πασά, το Ζάλογγο. Στον βράχο επάνω έχει στηθεί
επιβλητικό μνημείο σύμπλεγμα των γυναικών, έργο του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου.
Για να ανεβούμε επάνω περνάμε από την μονή του Αγ. Δημητρίου (18ου αι). Στη
νότια πλαγιά του βουνού θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας πόλεως του 4ου π. Χ. αι,
της Κασσιώπης. Είναι από τις ελάχιστες που διατηρείται καλά το ρυμοτομικό σχέδιο.
Νοτιότερα, στην πλευρά του Αμβρακικού κόλπου (σημαντικού υδροβιότοπου), θα
επισκεφθούμε την σπουδαία ρωμαϊκή πόλη της Ηπείρου, Νικόπολη (31 π.Χ.), με μεγάλο
υδραγωγείο, θέατρο που λειτουργεί και σήμερα και το νέο Μουσείο. Τελευταίος
μας προορισμός για σήμερα, η αρχοντική Πρέβεζα, για να ξεκουραστούμε με καφέ
και βόλτα κάνοντας μια γνωριμία με την πόλη. Επιστρέφουμε στην Πάργα για
ξεκούραση και έξοδο στην γραφική πλατεία και τα μαγαζιά της.

3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τα Ιωάννινα. Επισκεπτόμαστε το Μπιζάνι
για να δούμε το νέο Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων (Βρέλλη), και στη συνέχεια με
το καραβάκι θα περάσουμε απέναντι στο νησάκι, το μοναδικό «ανώνυμο» νησί
σε λίμνη –που αναπαύεται στο κέντρο της Λίμνης Παμβώτιδας. Πρόκειται για ένα
μικρό φυσικό θαύμα απίστευτης ομορφιάς και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται στο
βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό της
Αμφιθέας. Βραχώδες, με εντυπωσιακές απολήξεις της γης μέσα στο νερό, δασωμένο,
μιας και το κλίμα που δημιουργεί η λίμνη ευνοεί τη βλάστηση. Ο μικρός αυτός
επίγειος παράδεισος αποτελεί μαζί με το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου των Πρεσπών,
τα μόνα νησιά σε λίμνη της ελληνικής επικράτειας που κατοικούνται. Ο μοναδικός
οικισμός του είναι ένα πραγματικό κόσμημα, με γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια και
μαγαζάκια με είδη λαϊκής τέχνης. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός,
λόγω της εξαιρετικής σημασίας και της αρχιτεκτονικής του ωραιότητας. Σπουδαίο
μοναστικό κέντρο, κάποτε, διατηρεί έως σήμερα πέντε μεγάλης ιστορικής αξίας
μοναστήρια. Στο νησί μπορούμε να επισκεφθούμε το Μουσείο Προεπαναστατικής
Περιόδου, που στεγάζεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε
το 1822 ο Αλή Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά κειμήλια της
οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, προσφέροντας την ευκαιρία να γνωρίσουμε την
ιστορία των Ιωαννίνων. Γεμάτοι όμορφες εικόνες από την εκδρομή μας παίρνουμε
τον δρόμο της επιστροφής και φθάνουμε αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

3 ημέρες

Δελφοί

Γαλαξίδι

Δελφοί-Αράχωβα-Ναυπακτία

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ

3η ημέρα: ΔΕΛΦΟΙ - ΑΜΦΙΣΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Συγκέντρωση στο γραφείο μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τους Δελφούς. Με τις
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή μας, φθάνουμε πρώτα στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα,
η οποία είναι χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 960 μέτρων, γνωστή
από τα παραδοσιακά Αραχωβίτικα υφαντά, το υπέροχο τυρί που παρασκευάζεται στην
κωμόπολη και από το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα
στα όμορφα στενά και κατόπιν αναχωρούμε για τον αρχαιολογικό χώρο, το ιερό κέντρο της
λατρείας των Πανελληνίων, τον «ομφαλό της Γης» με το διάσημο μαντείο του Απόλλωνα
και το μουσείο όπου μπορούμε να θαυμάσουμε τον περίφημο Ηνίοχο των Δελφών. Αποτελεί
το σπουδαιότερο µαντείο του αρχαίου κόσµου και συγκαταλέγεται ανάµεσα στα µνηµεία
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO! Οι Θησαυροί, το Ιερό του Απόλλωνα, η
Θόλος της Αθηνάς Προναίας, το Θέατρο αλλά και το Στάδιο, η Κασταλία Πηγή και φυσικά
το µουσείο είναι µόνο µερικά από τα σηµεία που θα γνωρίσετε κατά την περιήγησή σας. Η
περιήγηση στην ιστορία ολοκληρώνεται στο Μουσείο των Δελφών, ένα από τα σηµαντικότερα
της Ελλάδας, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία του φηµισµένου δελφικού ιερού και του
πιο ξακουστού µαντείου του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Στις αίθουσές του φιλοξενούνται
σπουδαία ευρήµατα όπως ο συγκλονιστικός Ηνίοχος και η Σφίγγα των Ναξίων, ενώ τεράστιο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναθήµατα, τα αρχιτεκτονικά µέλη του Θησαυρού των Σιφνίων,
του Θησαυρού των Αθηναίων, της Θόλου κ.ά. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες
και στην συνέχεια αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας. Αφού τακτοποιηθούμε θα έχουμε το
υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεσή μας για βόλτα και ξεκούραση.

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε
για την πόλη της Άμφισσας. Περιτριγυρισµένη
από τον Παρνασσό και την Γκιώνα και µε
σήµα κατατεθέν τον ξακουστό ελαιώνα
της, που απλώνεται σαν ένα καταπράσινο
χαλί µπροστά της, η πόλη σήµερα είναι
ένα όµορφο «πάντρεµα» ήσυχων ρυθµών,
φιλόξενων ανθρώπων και όµορφων εικόνων.
Θα δούμε το Κάστρο των Σαλώνων –το
πρώτο ελληνικό κάστρο που ελευθερώθηκε
από τους Τούρκους το 1821, από όπου θα
έχουμε πανοραµική θέα σε όλη την πόλη. Θα
επισκεφθούμε τον Μητροπολιτικό Ναό του
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και τη Δηµοτική
Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς», όπου
φιλοξενούνται τα ανθίβολα και τα σχέδια
που έκανε ο σπουδαίος ζωγράφος για την
αγιογράφηση του Μητροπολιτικού Ναού. Το
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται
στο ιστορικό σπίτι όπου πραγµατοποιήθηκε η
Πρώτη Εθνοσυνέλευση Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδας το 1821 και προσφέρει µια πλήρη
εικόνα για την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας
Φωκίδας. Τον Βυζαντινό Ναό Μεταµόρφωσης
του Σωτήρος, ένα άριστα διατηρηµένο
βυζαντινό µνηµείο του 11ου αιώνα. Και τέλος
την Λυκότρυπα, έναν σκαλιστό θολωτό
Μυκηναϊκό τάφο στη βάση του λόφου
Κόφινα, στο ανατολικό άκρο της Άµφισσας.
Μετά από μια στάση για καφέ και φαγητό και
με τις καλύτερες εντυπώσεις θα πάρουμε
τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

2η ημέρα: ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Πρωινό και αναχώρηση για την παραλιακή πόλη Ιτέα, όπου θα έχουμε χρόνο για μια σύντομη
βόλτα. Συνεχίζουμε για την εκδρομή μας στο όμορφο Γαλαξίδι, ένα νησί που βρέθηκε στη
στεριά. Όσο σουρεαλιστική και αν ακούγεται, το Γαλαξίδι δεν απέχει πολύ από αυτή την
περιγραφή. Για την ακρίβεια, δεν απέχει καθόλου: Μια άκρη της Στερεάς Ελλάδας που βουτά
στην θάλασσα, μια μικρή κοινωνία που στήριξε την ακμή και την ευζωία της στη ναυτιλία,
μια πρασινογάλαζη γωνιά γης στολισμένη με αρχοντικά καπετανόσπιτα. Κι αν θέλετε ένα
τελευταίο επιχείρημα για να πειστείτε ότι το Γαλαξίδι είναι τόσο νησιώτικα στεριανό όσο
και… ηπειρωτικά νησιώτικο, ορίστε: Ο πρώτος δρόμος έφτασε εδώ το 1963. Μέχρι τότε η
μικρή παραθαλάσσια πόλη της Φωκίδας συνδεόταν με οποιοδήποτε άλλο μέρος της
Ελλάδας –και του κόσμου, αποκλειστικά και μόνο διά θαλάσσης. Θα έχουμε τον χρόνο να
θαυμάσουμε Το Ναυτικό Μουσείο: Το πρώτο ναυτικό μουσείο της Ελλάδας που άνοιξε τις
πόρτες του το 1928. Φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, ναυτικά όργανα, πίνακες καραβιών, νηολόγια,
φωτογραφίες, χάρτες, μια τεράστια συλλογή γραμματοσήμων από κάθε γωνιά του κόσμου,
και τα περίφημα ακρόπρωρα: Τις γυναικείες μορφές που στόλιζαν τις πλώρες των πλοίων και
οι οποίες βάφονταν μαύρες αν ο καπετάνιος πέθαινε, ή τον ακολουθούσαν στο σπίτι του
αν έφευγε από το πλοίο. Τον Άγιο Νικόλαο: Στο ψηλότερο σημείο της νησιώτικης πολιτείας
του Γαλαξιδίου, ο ναός που εγκαινιάστηκε το 1902 έχει για «καμάρι του» ένα μοναδικό,
επικών διαστάσεων ξυλόγλυπτο τέμπλο. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το τέμπλο
–το οποίο είναι όλο σκαλιστό, καμία δηλαδή από τις ανθρώπινες και μη φιγούρες που το
συναποτελούν δεν είναι πρόσθετη ή κολλημένη επάνω του– κατασκευάστηκε το 1835-45 από
μετσοβίτες ταλιαδώρους. Την Αγία Παρασκευή: Οι εκκλησίες του Γαλαξιδίου είναι όλες τόσο
ιδιαίτερες. Ο ζωγραφισμένος από τον καπετάν-Ηλία Σκούρτη στο χέρι ζωδιακός κύκλος στο
πλακόστρωτο δάπεδο της Αγίας Παρασκευής του 1848, για παράδειγμα, είναι πιθανότατα
μοναδικός στο είδος του. Ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι το φως του ήλιου που
μπαίνει από ένα μικρό άνοιγμα στην οροφή συναντά μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας τον
ζωδιακό κύκλο, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον ηλιακό ρολόι στο εσωτερικό της εκκλησίας.
Τέλος, το Παλιό Σχολείο στην περιοχή Κούκουνας, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα
σχολεία της Ελλάδας, κτισμένο επί Καποδίστρια. Το κτίριο, που έχει κηρυχθεί διατηρητέο, δεν
είναι προς το παρόν επισκέψιμο –η αρχιτεκτονική του, όμως, είναι εντυπωσιακή έστω και για
μια γρήγορη εξωτερική ματιά. Με τις καλύτερες εντυπώσεις επιστρέφουμε στους Δελφούς και
στο ξενοδοχείο μας και έχουμε την υπόλοιπη μέρα μας ελεύθερη.

Αράχωβα

55

3&4 ημέρες

Η Τήνος με την Παναγιά της Τήνου χαρακτηρίζεται
ως το νησί της Μεγαλόχαρης. Εκατοντάδες εκκλησιές
και εξωκλήσια επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό της
Πίστης. Οι περιηγητές την αποκαλούν όμορφη νύφη
των Κυκλάδων. Είναι όμορφη, διότι πέρα από τη
φυσική ομορφιά της παρουσιάζει και μία εξαιρετική
Αιγαιοπελαγίτικη
Αρχιτεκτονική
στα
μοναδικά
χωριά της. Με υλικά τον γρανίτη, το μάρμαρο και
το σχιστόλιθο χτίστηκαν όμορφα και αισθητικά
καμπαναριά, εκκλησιές και σπίτια που στολίζουν και
τεχνικά το νησί, πέραν της φυσικής ομορφιάς του
που βρίσκεται στις χρυσαφένιες ακρογιαλιές και τις
παραλίες με τα βότσαλα. Επίσης ο ήλιος τη λούζει
ολημερίς και της χαρίζει όμορφα δειλινά, ώστε να
γίνονται μοναδικά.
Τρεις αδελφές από την Τήνο ίδρυσαν ,σύμφωνα
με την παράδοση το μοναστήρι του Κεχροβουνίου
τον 10 αιώνα έπειτα από όνειρο που είδαν. Το
μοναστήρι, με τα τρία εκκλησάκια , βρίσκεται στην
κορυφή του Κεχροβουνίου, απ’ όπου το βλέμμα
απλώνεται ελεύθερα προς τα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα. Ιστορική σημασία έχει και το κελί της
οσίας Πελαγίας, η οποία το 1822 οδηγήθηκε στην
εύρεση της εικόνας και στην οικοδόμηση του ναού
της Παναγίας της Ευαγγελίστριας της Τήνου, το
πανορθόδοξο αυτό προσκύνημα που πανηγυρίζει τον
Δεκαπενταύγουστο.
Το ήπιο κλίµα του νησιού ευνοεί κάθε είδους
δραστηριότητα, ενώ τα «δυνατά» µελτέµια δικαιολογούν
το χαρακτηρισµό που έχει αποδοθεί στην Τήνο: «Το
νησί του Αιόλου».

1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:30 και αναχώρηση με ενδιάμεσες
στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Τήνο. Άφιξη
στο νησί της Μεγαλόχαρης και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την Χώρα της Τήνου.

2η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με προσκύνημα στο ναό της Μεγαλόχαρης
και Κοινωνία. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Θα
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας
και συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι κτισμένο ανάμεσα σε
σεληνιακό τοπίο, αφού θαυμάσουμε στη διαδρομή μας το Εξώμβουργο
(Αρχαία Ακρόπολη του νησιού και επιβλητικό κάστρο). Περνώντας
από τα καθολικοχώρια Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ. Μαρίνα,
Καρδιανή και βλέποντας την επίδραση των Ενετών καταλήγουμε
στον Πύργο. Θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και
συνεχίζουμε για τον Πάνορμο, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό.
Τέλος επιστροφή για τη Χώρα, αφού σταματήσουμε στο χωριό
Ταραμπάδος, που είναι γνωστό από το θαυμαστό συγκρότημα των
αριστοτεχνικών περιστεριώνων που κοσμούν μια καταπράσινη πλαγιά.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ
Αναχώρηση το πρωί για εκδρομή (ατομικά) στην Δήλο, ένα ακατοίκητο
νησί με ευρύματα εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας. Το μεσημέρι
απόπλους για Μύκονο, όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο να περπατήσετε
στο γραφικό λιμάνι, τα σοκάκια και την φημισμένη αγορά της Χώρας.
Το απόγευμα επιστροφή.

4η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας. Θα δούμε τον
Ναό της Εύρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών
εικόνων και την πινακοθήκη. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για
Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας.

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνονται η 3η ημέρα του προγράμματος.
LITO 2* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Τήνου στο κεντρικό λιμάνι με θέα
τη θάλασσα και σε κοντινή απόσταση από τα αξιοθέατα της πόλης. Η καθαριότητα
και οι ανέσεις του το αναδεικνύουν σε ένα από τα πιο προσεγμένα και περιποιημένα
οικογενειακά ξενοδοχεία. Τα 25 προσφάτως ανακαινισμένα δωμάτια παρέχουν όλες τις
ανέσεις όπως κλιματισμό, minibar, τηλεόραση και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι η προστασία των
προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα , email κλπ) που μας έχετε
δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι πολύ
σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές
διατάξεις και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.

